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ERZSÉBET T<IRÁTJYNÉ. 

A súlyos gyász napjai elmúlvlin, enyhült a, aajgó Heh 
és átveszi birodalm{tt a kegyeletes cm lókozet. l~ltünt n, 

dicső asszony, de a fény, m el,yot ragyogó élote kllövelt, 
nem homályosult el, a melegs6g, mely nemes f5zivöhől 
kisugárzott, nem hült ki. Nem l!ttjul\ töbhó fejedelmi 
alakj ú, t, dús fürtöktől övezett jóAágos al'cz{tt, do azo~ 
münk előtt lebeg ~í,tszellemült ogyóniségo. Ehnúlyeclünlt 
e nemes élet gondolat- és érzelemvilligába, kereHPük az 
aranyfon alat, a mely r~jta végigvonul, amely megadja 
egységét, összhangját és megtaláljuk azt a nagy sziv
ben, melyben tiszta szaretet honolt, mely nem gyűlölt 
máRt, mint a gyűlöletet. A trón magaslatán az e1nyo
mottakkal, az üldözöttekkel érezett. Az igaz szeretot 
próbaköve a szerencsétlensóg : N agyass7Jonyun1{ az ezer 
sebből vérző, de nagylelkű magyar nemzethez vonzó
elott. Királynénk és n emzetünk jellemében sok n, kö~öa 

alapvonás, it melyekből egyik részről a azeretet, másik 
1·észről a rajongás fakadt ki. E közös vonások kikuta
tása és felmutatása egyik szép feladata lesz a jövő élet
rajzirónak, ki e tündöklő erényű nö képét fogja tneg
festeni. Mi e helyütt felekezetünk hódolatának kh·á
nunk kifejezést adni, midőn elköltözött nagyasszonyunk 
életéből azon jelentős mozzanatokat CJneljük ki, mclyck 



gondollwzására valláRuokról és bíveh·ől fényt derí

teuek. 
Erzsébet királyné lelke borzongott a r ideg valóságtól, 

az egyesek és népek harczai szülte j elenségektől ós 
menedéket korcsett az oRzményi világban, az örök szép 
kultusztíban - a költészetben. Joggal nevezték költői 
királynőnek, mert a költővel él'ezett és igaz gyönyörü-
8éget talált a költői alkotásban. Kedvolt költője H eine 
volt, Jdnelr verseiben a aj át érzelmeire, az eretetére és 
szenvedóseire ismert. 

In weiner Brust, da sitzt ein Weh, 
Das will die Brust zersprengen ; 
Und wo ich steh ' und wo ich geh', 
Will 's mich von hinnen drangen. 
Ich steig' hinauf des Berges Höh', 
Dort ist man doch alieine; 
Und wenn ich still dort oben steh', 
Dann ateh' ich still und weine. 

Erzaóbet királyné bánatos alakja tűnik föl előttünk , 
ba a költő következő veraét olvassuk: 

Ihr T~ranen bleibt mir aus dem Aug', 
Dass ICh nicht dunkel sebe. 
Main krankes H erze b1·ich mir nicht 
V or a.llzu g1·osRem W ehe. 

l 
A ezerencsétlen költő, az emberi szenvedések zokogó 

antosa megkapó h ·, 1 , . anruava rezgesbe hozta a szeren-
csetlen királyaasz ' ő , , 
· ·t Át. ony ~rz az1venek legnemesebb húr-J:I . b. erezte a dalnok szavainak igazaágát és fájó szí-

t
v Ir~ Jzonyára balzsam volt a költő reménykedő vigasz-
a o aza va: ' 



Wartet nur, es wird verhallen 
Dieses Echo meiner Schmerzen . 
Und ein neuer Lebensfrühling 
Spr iesst aus dem geheilten Herzen. 

A német nép fiaiból bizottság alakult, a mely Heiné
nek, a német költőnek szobrot akart emelni, de nem 
akadt német város, a mely az uralkodó áramlat elle
nében a zsidó származásu költő emlékének helyet adott 
volna. Az üldözött költőnek királynénk Korfu szigetén, 
a tengerparton épült kastélyában állított szép és meg
ható emléket. Kere~ oszlopos templom ez, melyben 
márványszabor áll. Karos széken párnák között ül a 
beteg költő , lábai paplan ba vannak burkolva. Feje előre 
hajlik, vonásai a szenvedésektől átszellemültek, finom 
kezeiben egy lapot tart, melyre a következő Heine-vers 

l l van raveave : 
W as will die einsame Thrane, 
Sie trübt mir ja den Blick -
Sie blieb aus alten Zeiten 
l n meinem Auge zurück. 

A azobor Hasselried, Rómában élő szobrász müve, 
ki a tervet müvészi ösztöne kielégítése czéljából készí
tette, de nem l~emélte, hogy valaha má1·ványban is fogj a 
látni. Egy napon azonban előkelő úr j elent meg mü
termében, ki a <( beteg Heine'> gipszmintája iránt nagy 
érdeklődést mutatott és a szobrot meg is rendelte. Csak 
hosszú idő múlva tudta meg a müvész, hogy ki a meg
rendelő. E szobo1·hoz Erzsébet királyné minden nap 
magányosan elzarándokolt. 

Lelkesedése a. költő Hamburgban élő növéréhez, a 
90 éves Embdem· Saroltához i&. elvezette királynénkat. 



to BLAtJ LA.JOS 

Az agg kora daczárÜJ szellemi frisseséggel megáldott 
nő élénken beszélt magas látogatójának bátyjáról 
<cHarry)) -ról, ami a királynét egészen felvidította. Soká 
időzött beszélgetésbe me1·ülvo az egyszerű asszonynál 
és annyi ,jártasságot árult el a költő irataiban, és annyi 
szaretetet tanúsított irányában, hogy Embden Sarolta 
Heinének hozzá intézett eredeti leveleivel ajándékozta 
meg. E leveleket gondosan becsomagolva, megtalálták 
királynénk hagyatékában. Királyunk a nemes urasz
szonynak visszaküldte a leveleket sajátkezű levél kísé
retében, melyben ro elegen megköszöni az ajándékot, 
melylyel a királynét megörvendeztette ; egyidejíileg 
cmlékül a királyné utolsó arczképét is megküldte 
Em bd en Saro l tán ak. 

A költő pát·izsi sírját is minden évben megkoszorúzta 
a királyné. Nem teljesült a borongó költő baljóslata: 

Ke.ine Messe wii·d ma.n singen, 
Keinen Kadoscll winl man sagen, 
Nichts geaagt und nichts gesnngen 
W ird an meinen Ste1·betagen. 

Hatalmas uralkodónő emlékezett meg róla, az irlén 
azonban a költő sírja már koszo1·ú nélkül maradt. 

Heine révén királyasszonyunk Juda Halévire is 
fi?Jelmess~ lett. Meg akart ismerkedni azon költövel, 
k1t kedveltJe Isten kegyelméből való költőnek nevezett 
a kit a ~r?vencc legjobb troubadourjaival egyenrangú~ 
na~ nyllvanított. Olvasni akal·ta annak müveit, kiről 
Hmne dalol : 

,~n,, ('l' ward ein gros~e t· Dicht.Pt', 
Steru ned Fackel seiner Zeit 

' 



~RZRÉBET KIRÁLYNÉ 

Seinea Volkas Licht und Lencl1te 
Eine wunderbare, grosse 
Feuersaule des Gesanges, 
Die der Schme!'Zenskaravane 
Israel 's vorangezogen 
In der Wüste des Exils. 
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Juda Halevi, kit a magyar közönség igen sikerült for
dításokból ismer, zsidó nemzeti költő volt. Örök hírét 
azon gyászdalok alapították meg, melyekben Czion el
pusztulása, a zsidó nép szenvedései fölött zokog. Talá
lóan j ellemzi Heine : 

Anch de1· H eld, den wir besingen, 
Auch J ehuda ben Halevy 
Hatte seine He1·zensclame ; 
Doch sie war beaondrar Art. 
- - - - - -·-
Jene, ilie der Rabbi liebte, 
War eiu traul'ig armes Liebchen, 
Der Zerstöntng Jammerbildniss 
Und sie hi ess : J ernsalem. 

· Erzsébet kil·ályné összekerestette Juda Halévi \er
seinek német fordításait és mindazon iratokat, melyek 
a költő életéről é~ költészetéről szólanak. J u da Halévi 
költeményeinek legsikerültebb átültetései Heller SeJig
manntól származnak, kit a királyné kivánsága ösztö
kélt az átköltés nehéz munkájában. Erzsébet király
asszony többet törődött a zsidó költészettel, mint saját 
asszonyaink és leányaink. 

A bibliai költészet tartalma az emberi szenvedés, a 
zsoltár költők és a prófétai szónokok - különböző 

okokból és czélzattal ugyan- főkép panaszos hango-



kat h~llntnak. A középkori héber l.yl'a, malynek J u da 
lialévi mát· kol'tá1·sai által elismert eh~ő kópvisolőj e, 
1nóg Hzomorúbb, mint a bibliai. A világfájdalom, :mely 
lioinc múzsáját joUomzi, bizonyth·a a zsidó néplólokből 
cred. Talán nom merósz azon állitáH, hogy sokat szen 
vedott kü·{dynóuk bo1·ua lelkót a fájdalom megkapó 
hangjai, ruolyok fiein e és Jndu, verseibon megcsendül
tok, 1·agad.táJ! meg. A zokogáA jól esett zaklatott azlvé
nek, lelke megkönnyeLhült éH vigasztalódott a költő 
Ai ró sza va in. 

Erzsébet királyné a nyil vlinosaágot kerülte, a népek 
Horsánuk intézéséből rószt nom ké1•t. Magán óletének 
több mognyilatkozti~m ~tzonb1tn azt 1nntatja, hogy val
HtHunk ós hí voi iránt minden olőitélott<H mont volt: 
a pl·ófét{l,k ÓH a ZAOlt1\rköltőlt nópo egyenjogu volt tiszta 
szívóben, móg miolőtt az agycnjoguság törvénybe lett 
iktatva. A lolkoHodél-4t a magyar nyelv és irodalomért 
oly fórfiu 61oaztotto benno, ki hajdan a pesti zsidó 
iHkola növendóko volt. Miclőn a csáAzárvárosban a faj· 
gyl'ilölet szomorú diadalait arattf~, a császárné nemcsak 
holt ZHidó költők alkotásaiban gyönyörködött, hanem 
olökelö ZHidó nőkkol iH órintkezett. Hothschild báróné 
látogatáRál·ól jött, midön az o1·gyilkoR tő1·e átdöfte szi
vét, melynól th;ztább, nemeRebb, emberibb még nem 
dobogott otnberi kohelbcn. 

Az ombori ólot becijét nom n küli!Jö fóny, nem a 
n1agaH rang, nom ft batalon1 hatát·ozza mog, hanem a 
belRli értók: a nomoR lóJok, a tiRzta sziv. Mindkettő 
eszn1ényi mértók bon volt egyesítve örök nyugalomra 
tért folHégoH úrnöukben. Sze1·etot és szonvedóa töltötte 
ho óletét, ft nópok hódolata és ~zorutete lőn osztályt·ósze. 



l .) •l 

a azdag orónyeiböl alkotott fényes korona sugárzik át
szellemült alakján, világosságot és mclegséget árasztva 
kósl) nemzodékckre. N e vét f\rany betűkkel véstc be a 
nagyra hivatott magyar nemzet szenvedésekkel és sze
retotteJ tolt történetébe és a magyar nemzet szerény és 
hű tagjának, a magyar J zraé1nek é' lapj aiba. 

Budapest. J)r. Blau Lajos. 

Regék koszorúja fonódik .. . 
Ah, gyászos sir-koszorú l 
Egy asszony járt e világon, 
Oly szép s jó s oly szomorí1! 

Csak szép s csak jó vala egykor 
8 osak üdvr51 álmodozott. 
Úgy szórt eléje az élet 
Rózsát és liliomot. 

Fején majd korona fénylett, 
Miljók szeme láttn. o fényt 
8 Bt miljók szíve imádta 
Istennek angyalaként. 

Mort Isten angyalaként járt 
Miljók közt valaha itt 
8 kötözte büvös ezeretettel 
Miljók égB sebeit. 

8 míg bíívös balzsamot öntött 
Bl:ts szívok sebeirc 



11 • TKL.E'KES BÉLA 

Egyszer csak az őszíve ödvét 
Gyilkolta a sors keze le. 

Ón, akkor lett szomorú ~~ 
A szép, a jó, a dicső. 

Azóta sírt úgy e földön 
:Yint még nem sirt soha nő . 

S e szívbe . .. ah, oly iszonyú az ! -
X em csak r émes r ege-é ez ? .. . 

Gyillrolva csapott le az éle t 
Legczenkebb tőre belé ... 

Rémes rege! Hisz soha gyjlkos 
X em döfhet ily szi\et át. 
Rossz álom ! Mit büvölöd fel 
~Iiljók zokogó panaszát? 

Ó h mit regélsz temetésről ? 
Hisz nem temettük el őt ! 
Itt lebeg fényes alakja. 
Káprázó szemern előtt. 

Olyan, mint valaha r égen, 
)fikor boldog Tala még. 
Csak szép s csak jó s a szivében 
A kínok üszke nem ég. 

Örök szeretet meg örök báj 
Örökre fiatalon ... , 
t;gy jár ime erre örökre 
Rózsán és liliomon. 

Regék koszorúja sugárzik 
.Szent koronaként a fején . .. 
Vigaszt lel benne, ha látja, 
Az árva, a bús, a szegény. 

Teleke ~ Béla. 

.. 



A 1rAGYAR Z IDÓ\ ÁG ~"ill>RAJZI 
, 

FELVETET E. 

A. magyarság története legmeglepöbb példája a 
különbözö fajú é nyeh·ü népek keT"eredésének és 
egybeolvadásának.. Több mint ezer é'e tart az a 
'eg.~ i folyamat, melynek eredménye a nyeh·ében egy
sége s nemzeti é1·zésében hatalmas magyar nép. 

A magyar nyelv legö ib b elemeinek ru ~gála ta má.r 
arról tanúskodik, hogy egy török fajú nép ol,adt a 
magyarba, jó\al a vándorlá kora előtt. az egybe
olvadt két nép közül bármelyik \ Olt is zamban erö
sebb, az ~oygyé \ált nép nyelve, a mi magyar nyel
ronk, megőrizte nyelvtani szerkezetét. mely a finn
ugor nyel,ekkel egyezik, s csak sza'ai közé fogadta 
be a beol-vadt törökségnek igen számos szan\t. okkal 
világosabban látjuk ezt a folytonos beol\adást a hon
foglalás kora óta. A Dunán túl és a Kárpátok olján 
talált szláv fajú népek alig egy-két század folyamán 
magyarrá váltak, s c akis a magyar nyelvnek nagy
számú szláv eredetil szavai őrizték meg ez eltünt 
n éptöredékek emlékét. A királyság megalakulása óta 
folytonosan és nagy számban vándoroltak be rokon 
törzsek és idegen vendégek a magyarság közé, a. hol 
új hazát nyerve, idővel teljesen megmagyru·osodtak. 
lly módon szaporították a magyarság számát a bese
nyők, a kúnok s a városokban letelepedett ola zok. 
németek, francziák. A török uralom megakasztotta a 
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JlA T,ASSA .JÓZSEF 

'gnak I'lvforma gyarapodását ; a törökök ki-magyarsa J • , 

.. , , 1 azuta'n ÚJ·ra megindult a beolvadas, csakhogy 
nzeseve , · b 

bé . kormány németesítő törekveseivel szem · en 
a CSI . k h ' t 
csa]{ lassan haladbatott. Az alföldön m égis -so orva ' 
tót s egy-két német község magyarosadott meg; 

A jelen század ismét a magya1·osodás szazada, s 
napjainkban a magyar vidékeken rohamosan, ~nem
zetiségek határszélein is habár lassan, de biztosan 
nyomul előre a magyarság, s hódít a maga számára 
lépésről-lépésre új területeket. E most, szemünk előtt 
folyó magyarosadásnak igen jelentékeny tényezője a 
zsidóság is. Az utolsó ha1·mincz év munkája, hogy a 
hazai zsidóság, mely előbb nyelvében idegen s érzé
sében legalább is közömbös volt, ma az ország nagy 
részén már minden izében magyar. S ez a magyaro
sadás gyorsan halad előre, mert nem a kényszer 
nyomása alatt történik, hanem a nemzeti egyiivé 
tartozásnak lelkesítő érzete sietteti. A tiszta magyar 
vidékeken ma már a zsidóság is telj esen magyar. 
A vegyes ajkú vagy tisztán nemzetiségi részeken termé
szetesen lassabban halad ez az átalakulás; de még 
ezeken a vidékeken is azt tapasztaljuk, hogy a zsidó
ság magyarosadása mindig a többi idegen nemzetiség 
előtt jár, sőt néhol jelentékeny szerepe is jut a magya
rositás terén . 

. ~szszük és reméljük, hogy alig múlik el egy-két 
e~t1zed s a Magyarország területén lakó zsidóság nyel
ve.ben és nemzeti érzésében teljesen magyar lesz. De 
m1elő~t ez az átalakulás megtörténnék, álljunk meg 
egy. PI~la~atra, s ismerjük meg ezt az átalakulóban 
levő ZBldoságot. A magyarságnak érdeké ben áll tudnia, 



mit nyer a zsidóságban , ha magyarr·á válik. A zsidó
ságnak tudnia kell, mi volt a multban, milyen a hely
zete ma, hogy láthassa, milyen j öv ő vár reá. S a tudo
mány érdeke is megköveteli, hogy világos képet nyet
jünk a magyar zsidóság multj áTól és j elenérőL Egy 
átalakulóban levő néptöredék ethnographiai felvétele 
a tudományos körök előtt is nagy érdeklődésre tarthat 
számot. 

Most még ideje volna összegyűjteni minden adatot, 
mely a magyar zsidóság ethnographiai megismer ésére 
szükséges. Az öregeknek egy r észe él még, a kik 
beszélhetnek a multról, míg az ifjabb nemzedék híré
ből is alig ismeri a zsidóságnak néhány évtized előtti 
llelyzetét. Ha most nem gyűj tJük össze ez adatokat, 
egy-két évtized mulva már hiába való lenne 1ninden 
fáradság. S az I. M. I. T. szervezete lehetségessé teszi, 
hogy a gyűjtés munkájába belevonjuk az ország kü
lönböző vidékén lakó s az ilyen tudományos fon tos
ságú kutatás iránt érdeklődő férfiakat. Kérdő ívek útján 
kellene összegyűjteni a szükséges anyagot, melyeknek 
~:;egítségével azután egyes szakférfiak megírhatnák a 
magyar zsidóság néprajzát. 

E kérdő ívekben össze kellene gyűjteni minden ada
tot, mely a Magyarország területén lakó zsidóHág 
er edetére, mai ethnographiai sajátságaira vonatkozik. 
l{özségenként ki kell mutatni az ott lakó zsidóság 
számát: hány család, hány lélek lakik az illető hely
ségben? Össze kell gyüjteni a zsidó lal<osság multjára 
vonatkozó adatokat, u tal va a bizonyító ada tokra, 
anyakönyvi vagy levéltári feljegyzésekre. Ki · ~R

tatni, hogy mióta lakik zsidó az illető b - ~\\\YfiflYI 
Az IMIT Évkönyve 1899, ~ · 



18 
HAI.A HRA .lÜZSE I•' 

honnan került oda az első zsidó család s hon na,n 
gya1·apodott azóta a.z ottani zsidóság. , H~ po~tos os 
kimerítő adatok érkeznek ezekre . a kerdese.k:r e,, m.e~ 
lehet majd ntj zolni a magyfLr zs1dóság ma1 nepr~1z1 
térképét is, mely nemcsak ro ostani számá:·ól é~ ~lterj e ~ 
déséről fog felvilágosítani, hanem szemlelheteve tesz1 
m·edetét és a vándorlás irányát is. 

A kérdé.sek második csoportja a zsidóságnak m ai 
néprajzi jellemzésére vonatkozik. Első sorban figye
lembe veendő a nyelv kérdése. Milyen nyelven beszél
nek az illető községben a zsidók csaladjuk körében : 
mngyar vagy idegen nyelven? Az idegen nyelvnek a 
legtöbb helyen dialektikus sajátságai is vannak, m e
lyeket csal\ úgy nagyjából kell jellemezni, olyformán, 
hogy az illető nyelv zsidós német, lengyel vagy spa
nyol zsidó jargon, vagy tán más keverék nyelv. Ha 
azonban a kérdő ív hozzá értö egyén kezébe ke1·ül, 
nem szabad megelégednie iJ.yen egy-egy szóval oda
vetett jellemzéssel, hanem gyüjtsön össze minél gaz
dagabb nyelvanyagot, szót, szólást, közmondást, egy
egy párbeszéd töredékét stb-., hogy minél világosabb 
képet adjon az ott használt nyelvről. Evvel kapcsolat
ban nyilatkozni kell a ritusról is; vajjon askenáz, 
sze!ard vagy kevert 1:itust köyet-e az ott lakó zsidóság. 

Attérve az életmód jellemző vonása.irn, m ea kell ' 
állapítani: van-e életmódjuknak (pl. mulatság~ napi 
foglalkozas) va~y ruházkodásuknak, étkezésüknek va
ln~i kölönös vonása, a mi megkülönbözteti más vidék 
zs~dós.~gától: :\z .~les szemíi megfigyelő, kiHönösen ha 
mar to~b~ele lS Jart az országban, sok érdekes adatot 
fog talaint ebből a szempontból is. S az életmódnak 
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egy-egy különös vonása esetleg megvilágíthatja a 
lakosság származását is, a miről történeti adatok 
talán nem maradtak; vagy következtetést lehet belőlük 
vonni egyes távolabb lakó községek eredeti összetarto
zására, közös eredetére. 

Igen gazdag és a tudomány szempontjából értékes 
aratást várhatunk attól is, ba községen1Dnt gondosan 
összegyűjtik a zsidóság körében elterjedt babonákat 
és babonás cselekedeteket. Az életnek minden fon
tosabb, nevezetesebb mozzanatát minden nép körében 
bizonyos babonás cselekedetek kísérik, malyeket a 
tudomány csak nagy ne-hezen tud szií.kebb körre szorí
tani. A fel világosodás haladása megköveteli, hogy 
küzdjünk minden babona s a vele járó kuxuzslás 
ellen; de mielőtt végkép elpusztulna a naiv tudatlan
ságnak ez a maradványa, jegyezzünk fel belőle a 
mennyit csak lehet, mert bennük a nép lelkének leg
első, legp1·imitivebb nyilvánulásait kell tisztelnünk. 
A tudomány megbecsüli ezeket a néha ártatlan, néha 
azonban káros babonákat, melyek végig ki sérik az 
embert egész életén át. A születés, névadás, eljegyzés, 
házasságkötés, a betegség és a halálozás, min<l oly 
fontos esemény, melyet babonás hit és cselekedet 
szokott kisérni. Vannak még állatokra, növényekre 
s mindenféle tárgyakra, valamint a természet fon
tosab b j elenségeire vonatkozó babonák és babonás 
cselekedetek is. Mindezeket gondosan és pontosan 
össze kell gyű j ten i. 

li megfigyelésnek érdekes anyaga az is, hogy milyen 
az ottani köznép és a zsidóság érintkezése és kölcsö
nös hatásuk egymásra. ~Iilyen a viszony köztük, s 

2* 
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·ben termékenyíti meg ez az érintkezés a nép menny1 · , , , 
ll ' t? ~!fi féle dal ok, versik ék es szolasok, vagy sze eme . 

1 
, 

csufolódások vonatkoznak a zsidókr~ s m~.fé e guny 
és 1·agadvány nevek terj edtek el ~ zsidók kozt. ~zek
nek összegyűjtésével a magyar nepnyelvhagyomanyo-

kat is gyarapítj uk. . 
Ha már ily módon kérdő ívekkel fordulunk mind-

azokhoz, a kik az ország legkülönbözőb b vidékein 
lakva képesek és hajlandók is a feleletek összeállításá
val szolgálni e fontos ügyet, még más i:.ányban is 
felhasználhatjuk ezt a kínálkozó alkalmat. Ossze lehet 
gyiljteni egyúttal azokat az adatokat is, melyek meg
világítanák a zsidóság szereplését a magyar közélet
ben. Közeégenkint ki kellene mutatni, hogy mióta vesz 
részt a zsidóság az illető város, falu vagy pedig a 
megye közügyeiben, s milyen bizalmi állásokat töl
töttek vagy töltenek be a bitközeégi életen kívül. Más
részt össze kellene állítani, hogy kikből lett neves 
ember a tudomány, irodalom vagy a közélet terén az 
illető községben vagy városban született zsidók közül. 
Ez a(latok élénk világot vetnének arra a kulturális 
munkára, melyet a. magyar zsidóság az utolsó évtize
dekben végzett. 

E sorokban csak vázlatos képet nyujthattam arról 
a sokoldalú feladatról, melyet könnyű szerrel meg 
lehetne oldani, ba az egész ország területén szarvez
nők a. hozzá értő munkások közremüködését. Ha az 
I .. M. I. T. vezetősége kezébe veszi ezt az ügyet, azt 
h~szem, hogy az eredmény még talán felül is n1úlná 
varakozás,~nkat. S lla megismerhetnők ily módon a 
Jnagyar ZSidóság multját és jelenét, a múlt tanulságai-
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ból erőt és bizalmat meríthetnénk a j övő feladatainak 
megoldására. 

Budapest. Balassa József. 

l l l 

A MONOTHEISMUS ES A FAJSZARMAZAS 
ELVE. 

Mióta a XIX. századnak második felében a népeknek 
alkotó és munkálkodó géniuszát összes anyagi és szel
leln i törekvéseikben nem többé - mint a XVIIL-ban 
a vilrígpolgárságnak semleges, de épen ezért az embe
reket egységesítő elve vezéreli, hanem a nem,zetiségnek 
érdekelt, és mint ilyen, az embereket egymástól elki:ilö ... 
nítő eszméje dominálja, ami is a nagy és kis nemzetek
nek társadalmi és állami összerejét egyedül az ő saját 
jólétük és dicsőségük előmozdítására használja fel: 
azóta a már némileg leesillapult vallási türelmetlenség 
és gyülölet mellett, a mi inkább a keresztény közép
korból szállott át szomorú örökségül a modern társa
dalomra., az őskornak barbár fajgyűlölete indult ismét 
hatalmas ébredésnek Európa legműveltebb nemzetei
nek körében is - úgy hogy ama kozmopolita eszmék, 
emberi szabadsá.g, jogegyenlőség és testvériség, alig 
birnak még döntő befolyással a szivekre és szellemekre 
akkor, t1 mikor a nemzeti lét megóvásáról és meg
szilárdításáról van szó. Ennek a tagadhatatlanul az ősi 
habn.rismnsba való visszafejlődésnek lélektani okát 
ohhnn a vakbuzgóságban találha~juk meg, a mel.vlyel 
a nemzetiségi esztnének nngysokáig elfojtott ereje 
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jsmét útat tör 1nngának a különféle nemzetek szivéhez, 
n kik is a világpo1gárságnak, n épegyéniségük intenai
vebb fejlesztését és érvényesülését megbéníti elvével 
szemben a faj származásnak ösztönszerű é1·zésében ke
resik a ma,guk legbiztosabb védő és mentő fegyverüket. 
Csakhogy a mig a nemzetiségnek uralkodó eszméje, a 
mely az állarunak idegen ajkú és idegen származású 
hűséges polgárai iránt mindig türelmes, sőt igazságos 
is lehet, a modern civilisátiónak legmagasabb fokán 
álló nemzetnél is tökéletesen jogosúlt vezérelv, úgy
szólván az ő egyéniségének a lelke; addig a fajszár
mazásnak uralkodó elve a.z előre haladott emberi 
müvelődésnek legélesebb ellentéte, mivelhogy a faji 
ösztön, a maga természeti törvényénél fogvást, kell 
hogy minden idegen származású embert föltétlenül 
ldrekesszen a nemzetnek lét- és jogköréből; a fajszár
mazásnak elve ugyanis- amint azt értekezésünkben 
kifogjuk mutatni - kizárólag az őskori művelödésben, 

' azaz a pogányságnak vallási világában gyökerezik, 
míglen a nemzetiség eszméj e azzal a vallási világnézet
tel is tökéletesen összefér, a mely a modern civilisátió
nak alapja: az ó- és új-testamentum monotheismu
sával. 

· A fajszármazás elvének az állami és társadalmi élet
ne.k ~l~k~lásaira döntő tényezőill való elfogadása: a 
ZRl~o es oskeresztény vallás alapeszméjének, a mono-
thetswusnak megtngad l ' f""l 'l l . .." asa os o e esztese a ré(1i pogány-
ságnak. o 

\ 
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Ha a különféle hitregéket az árja és sémi népek 
keletkezéséről megvizsgálj uk, azt találj uk, hogy egynek 
kivételével, mindannyiuknak az a tendentiája, hogy a 
fajkülönbséget, azaz a szellemi és érzelem-iránynak 
sajátosságait , nem a külső t.alaj és éghajlati befolyások 
és az embm·vegyülékek későbbi eredményéül, hanem 
egy külön ős-ember vagy isten-pártól való leszármazás
nak következménye gyanánt tüntetik fel. Ezért az őskor 
összes pogány nemzeteinél hiányzott is az emberiség 
egységességének a tudata, a mi a népek jogos és békés 
együttélhetésének az alapföltétele. Me rt az ily mythikns 
hagyomány megteremté ama gyakran a törzs-berosok
nak megistenítéséig fokozódott nemzeti kultuszt, a 
mely ·nép meg nép közt sokkal magasabb válaszfalat 
emelt, mint a vallási kultusz, a mi a pogány emberi
ségben nem is képezbetett élesen jellemző ellentétet, 
mert hát a polytheismus hiveinek telj esen közömbös 
lehetett, ba imádó tiszteletüknek tárgya szükebb vagy 
tágabb istenkör volt. A kiválóságnak ama büszke tu
data példáúl, a melyben H ellas néptörzsei az általuk 
barbároknak nevezett más népcsoportokkal szemben 
léptek föl, a legtávolabbról sem gyökerezett valamilyes 
vallási fensőbbségnek a hitében, hanem kizárólag amaz 
ősrégi hagyományos mondák által ébresztett és ápolt 
meggyőződésben , hogy ők már eredetileg nemesebb 
emberfajból származnak, a melytöl csakis ök örökölték 
azt a lángszellemű képességet: a tudományt és müvé
szetet, a jogot és szabadságot előmozdító nép-államot 
alkotni - ·a míg a keleti világnak népei, szerintük a 
durva tudatlanságban tespedő rabszolgái maradtak a 
vérengző zsarnokságnak. A görögök ezért ösapáikat is, 



egy Hentklest, 'fll eseu t vagy Achi.lleust ne~ dics~i~ 
tették dalnikban bitbajnokokul, a k1~nek netan vallas1 

tn.nnikat és institutióikat köszönhet1k, honein ember
fölötti hnto.lmú, népszerü-politikai h ösökül, a kik a vad 
termcszeti erők legyőzése tiltal ba.zájn k taln.ját egy 
értelmes állnm-nemzeti életrend számnra előkészítették 
vn.gy a már általuk megállapított YÓ.rosoltat a harcz és 
a béke mih'ei \ el fölszerel ték. 

Tökéletesen ellenkező világnézetet kellett az őstörté
noti hagyománynak megteremtenie az i7lraeli néptörzs 
szellemében. Az isteni világteremté ről sz ó ló l'et~ hag, 7 0 -

HhÍ ll~·ozott bitrege tudniillik, mely az ő legszentebb 
könyn~nek l egelső lapját foglalj t"t el, egyenest 1negtiltja 
neki, bögy snját néptörzsének testi meg szelleuli 
különbvoltát egy a maga számára lefoglalt, izraéli, 
(lmuoquhra vezesse vissza - mivel n. 1nózesi bittan 
o.lnpgon<lolnta szerint az összes Ciuberfn.jok ngya,n
azon egy, Isten képére tereintett etuherpártól erednek. 
]ijnnélfogvo. ne1n is lebetett a különféle en1 b~rtörzsek 
snj útos fizikai és szcllen1i cgyéniségét, mely r észint 
nyers, 1·észint nemesebb életft' rmákbnn nyilvónul meg, 
egy tuüt· crdetileg durvább vagy finomabb leszármazás
ból levonni, hanen1 igenis kizárólag ama kósőbbi ter
mészet és kultusz-hefolyásokból következtetni, a 
m~lye~nek azok - a szélrózsa minden iránya felé 
szetszorva - századokon át alá voltak \ etve, és 
Dlelyek n.ztán azokra a nehéz létért való küzdelmek 
alatt az .. · · t t t' · · 

• 
0 RaJa os es 1 es szellemi bélyegüket rányom-

ták (l. Gen. l01-as. 1 h-D.). Midőn tehát nz izraéli 
:omádtörzs az egyiptomi raboskodásból kiszabadult, 

ogy más néptörzsekkel szemb .. ' ll . , , . . . en onn o nepegyentsegge 



alakulhasson , Mózes ue1n hivatkozhatott egy külön 
faj származásról sz ól ó ősrégi traclitióra, a 1nely netán 
I zraél népét neruzet-pol itil<ni különó.lláHra jogosítaná 
fel nz emberi ég tör ténetében, hanem azt n. vallás
családi hagyományt hangoztatta. üuncpélye en, amely 
szerint I zr ftélnek m e;í r h~írom törzs-atyja is a mono
theismusnnk hódolt, ós így ennek kultusza az ő kegye
l tes öröksége, egyedüli n ép-hivatá a a nemzetek köré
ben (Ex od. 1 !h-s.). E zeket az ősapákat a bibliai iroda
lom nem magasztalja az izraéli n ép országhódító és 
Vl\rosalapító hősei tH, a kik az ő n emzetpolitikai lételét 
Palesztina földjén előkészítették volna, de igen is 1nint 
első hordozóit és hinl <.'tőit annak a tiszta is ten-eszmé
nek, a m elynok terj esztése utódjainak is egyedüli törté
neti l<üldetésévé vált - tern1észetesen első sol"lmn az 
isteni igéret-földjén, a hol a nagy ösök ama YalUtsi 
ideálnak szo]gálatában csöndben éltek és müködtek. 
A n1íg e szerint a rendo~ett állnmi életet alkotott őskot·i 
pogúny népcsoportok nliudouokelött az öscrerlcti faj
különbségnek büszke tudatn. alta] váltak el az idegPn 
eleinektől tlB egyesültek n 1okon t ényezökkel hatalmas 
nemzetté oly talajon, n mely hagyományos hitregéik 
szerint már n. közös ösöktőllett n1egbóditva és művelve: 

neldig Izraél kizárólag a vallási különbség érvénycsíté e 
által vált el a földnek többi népeitől; Palesztinára r aló 
bü·tokjogát pedig, n, nélkül hogy ősrégi hódító elődökre 

hivatkozhatott volna, szintén csak az Isten igéretébe 
vetett erős hitből meritt?tte, hogy mnjdau az or zágban 
a l!ol az ö ctpái szerényeu élve oltárokat emeltek az 
Egyistenn ek, a tőlük örökölt monotbeiRmus számára ki 
fogjn vívni az általános elismerést. 



Ennélfogva fzraélnek a kanaáni népek fölött t.ényleg 
bekövetkezett ura lma sohsem éreztette magát valamely 
nernzctí, <le igenis: vallási türelmetlenségben, amely 
az ottani n emzet.politíkaí élet iránt teljes közönyös
séggel, állami hat-alma öi·egbitéaének szempontjából a 
maga nagy kárá,ra, az összes bálványimádó kat meg
Remmísitení törekedett; ellenben azon néptörzseket, 
a kiknek lelke fogékonyabb vol t a monotheistikus hit
elv iránt, nemcsak megkímélte, de jogegyenlőségben is 
részesítette, a nélkü l hogy fajrokonaágra vagy fajkü
lönba~gre refl ektált volna. Egyik legvilágosabb tanu
sága ennek azon mó~eRi rendelet, a m ely szerint egy 
ammóní vagy móábi törzaből való, bár a 1egközvetle
nehh fajrokona Izraélnek, sohasem léphetett az Egy
isten községóbe, holott a telj csen idegen egyiptomi 
tagjává válhatott annak. Mert okát ama mózeai tilalom· 
nak, hogy Izraél ne vegyüljön ol más népekkel, nem ké
pezi a zHidó faj tisztaságának, hanem kizárólag a zsidó 
valláa-erkölcsi élet tiazta,-;ágána]{ megóvása - amiért 
ia !7~raélnek az ammóniakkal vagy moábiakkal való 
bonsőbb érjntkezóse, épen mart azok fajrokonságuk 
folytt\n sokkal A;dvtolenebbül bántak el vele, mint az 
ogyiptomiak, ezt a megóvanelő valláserkölcsi életet 
nagyon is veszélyaztette volna. (Deut. 234- u). Ameny
nyíro heves volt tehát az ŐR · zsidó népszellemben a 
vallási fauatiHmuH, annyirft hiányzott abban a n emzeti 
dölyföHség, e1no kivált> jellomvonása az ókor többi 
kulturnépeinek; mivel az ő valltí,;a, a monotheismus, 
a mint már mondottam, a türelmetlen nemzeti kultuAz
nn,k mythosá.t, a moly végre a nóp-tostvóriesülés lcg
veHzélyeaehb ellenRégét, nz ösztönsze1·ü faJgyü]ö letet, 
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azülte, a zsidó néptudatban felmerülni nem engedte. 
)fózes tana, hogy Isten egy emberpárt teremtett ön
képére, a melyből aztán a n~uy és tarka em bervilág 
fejlődött ki és az ezen elvet r ealizáló, egyedill és elő

ször a tórába n felhangzó társadalmi törvény, hogy 
szere.sd az idegent ~l), mint tenmagadat (Lev. 193s.), 
szükségképen már nagykorán fölkeltette Izraéllelkében 
a gondolatot, hogy a nemzetek mind származásuk foly
tán egyenlőek és egyenjogosultak. És a mikor ezt a 
gondolatot gyakorlatilag érvényesítette, neki meg kellett 
tűrnie mindazon idegen nemzeti nézeteket és szoká
sokat, melyek a monotheismus terjesztését nem gá
toltálr. 

A mosaismusnak eme fő és alaptana volt is az, a mi 
az egész föld kerekségén azétszárt lzraélnek nagyon 
megkönnyítette a különféle néptörzsekkel való legben
sőbb egyesülést nemzeti életük küzdelmeiben és társa
dalmi törekvéaeikben: mivelhogy soha elkülönítve nem 
hítta magát azoktól a fajszármazásnak nyers -természetű 

korláta, hanem csak a vallás -válaszfala által, a mely a 
nemzet allami érdekközösséget ki nem zárja. A ki ezt 
tagadja, azt vagy a. felekezeti hitbuzgóság szellemileg 
vakká tet te, vagy nézetét még mindig ama középkori 
papi törekvés dominál ja, amely az államnak érdekkörét 
is a vallásnn,k helyezi alá és ideálja a minden egyebe
ket elnyomó egységes állam vallás - de nem azért, 
hogy ezzel a nemzetnek erkölcsiségét előmozdítsa, 

hanem hogy a világi kormányzat mellett döntő befo· 
lyása legyen a papi ba.talomnak. És a míg Európának 
müvolt országaiban is, mint időnkben a Németbiroda
lom ban, <c keresztény 1> államiságról beszélnek, t. i. a 
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] 't'l · e' letének is kizárólag a kereszt ény fele-nemzet-po I l <al . . . . . . 
. é . ll ge' t tulaidon1tJak addig p e1sze von akodn1 kez etts g J e e (;'J • ' • • • • 

fognak azt az igazságot eh sm ernl, hogy a zsldo e~ oly 

Lii, derék és méltó polgá~a lehet. az á~lamnak, m~~t a 

l t · dogmának a h1ve VaJoban Itt lenne mar az <eresz eny c • • .. , 

'd · hogy az államtudományok egy1k nagyn evu nemet 
1 eJe, . . . 
tanárának, Bluntschlinak, eme v1lagos- m ert 1gaz-
tantételei átmenjenek a n emzetek vérébe : 

1. az állam, mint a népnek rendezett életközössége, 
ne keresse léténe]< törvényét se a vallásban se a 
fajban; 

2. a vallás, bár fontos az embernek istenhez való 
viszonyára, ne képezze mértékét az állam j elességének, 
az államférfiak tehetségének; 

3. az államnak felszabadulása a vallás uralma alól 
vagy csak a vallási befolyás alól, jólétének egyik alap
föltétele. 

Ezen tantételel<nek megdöntbetetlen igazságát tény
leg bebizonyították és szü.ntelen n1egigazolj ák a zsidók, 
a kik M.vol minden fajgyűlölettől tökéletesen azonosít
hatják magukat oly országok n em zet-állami és gazda
sági érdekeivel, a hol hazát találtak, a nélkül hogy 
saját vallási meggyőzöaósü.krőlle kellene mondaniok

mivel épen az állam a maga lételén ek törvényét no 
keresse a vallásban, dc igenis keresse azt a rendelke

zéRére álló összes embere1·ök érvényesítésében, szellemi 
és anyagi virágzására. Ez azonban csak úgy lehetséges, 
ha az állam az érvényesítendő ember-erőnól kizárólag 
annak i~telligentiájára és ronokakép ességér e tekint, 
nem 11echg annak eRetiegoA feleko7.ctiAégére is, a. 1ui 
ugyan n legszentebb, uo legegyénibb ügye o.z egyes 



ember-szívnek: és főképen nem tekint, a hogyan azt a 
polytbeismusnak ősi nemzetei tették, a fajszármazásra. 
A fajszármazás elvének mai uralma: öntudatlan vissza
esés a polytheismusba. 

Arad. Dr. Rosenberg Sándor-. 

l ' 

NAGYRALATON. 

(Elbeszélés.) 

N em tudom, ki ösmerős Szögeden ? A ki csak egyszer 
is járt ott, a többi nevezetességek során bizonyosan 
megmutatták neki a körút egyik sarkán : Ez. pedig a 
Markbreit-palota. Ma mát· nem is az s mégis megtartják 
régi nevét, s olyan j elentős nyomatékkal ejtik, mintha 
a puszta név kimondása .történeti nevezetességő emlé
ket idézne föl. A ki aztán csakugyan ismerős Szögeden, 
nem is mulasztja el rámondani: Hjaj, igen, a Mark
bt·eit-palota! 

Az egyem eletes kis pa.lota már az építésével is elüt 
a Városháztér s a körutak többi, Andrássy-uti stilü 
házaitól. Homlokzatán se bádog-torony, se agyag stucco 
s czementtel tapasztott téglafalai nem aknrnak márvány 
képében hivalkodni. Alapfalait kváderkövekből rótták 
össze, melyeket világcsodájára tutajokon usztattak föl 
a Tiszán. Homlokzatán a nyers falat a boltos í v ü abla
kok kettős sora osztotta kiülő pillérekkel mezőkbe s 
egyetlen dísze a pompás korona-párkány volt, melyet a 
Stt·ozzi-palotn. világhírű Iniutájáról má:-~olt le építőj e . 
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Kovácsolt rózsákkal- ékes, rézveretes tölgykapuja tel
. essé tet te a csalódást, hogy a nagy renaissance egyik 
~agy-nagy müvésze álmodta itten, az Alföld közepén 
valóra géniusának csodaszerő álmát. Az egyszerű 
emberek megállottak a ház előtt s a nem esen egyszerii 
vonalak közvetlensége öntudatlanúl mély benyomást 
gya,korolt lelkükre. Így a külsej e. A belsej éről már csak 
mesebangon tudtak szólni. Kevésnek adatott csak látni 
az oszlopcsarnokka] szegett nagy négyszögletes udvart, 
az aranyozott faragványokkal ékes lépcsöházat, a bol
tozatos nagy termeket, melyek a nemes stilű alapvona
lak egyszerűségével szemben a század végi fényüzö 
pompa raffiné1·iáját mutatták. A középkor túláradó 
müvészi ihletébe kellett belekábulni annak, a kinek az 
az ellenállhatatlan vágya támadt, hogy a napsütötte 
Délnek egy müvészi alkotását ide a puszták délibábos 
homokjára varázsolja. N em is lehet az egyéb délibáb
nál: mihelyt elborul a napfény, porrá fújja az alko
nyati szél. 

Az öreg Markbreitnak semmi esetre sem lehetett 
ilyen álma. Még nagyon emlékeznek, mire épült ~ a 
nagy át·viz után - a tündérpalota. Telke akkor négy 
utczára szólott s az udvarház földbe süppedt vályagos 
falai között az öreg igen j ól érezte magát. Deszkaken · 
téses udvarán rengeteg társzekerek jártak ki s be, ga
bonával, emeletre rakott gyapjuzsá1okkal teli, mintha 
az istenáldotta Bánát minden termését a Markbreit 
udvarába ontotta volna. A messze nyúló fundusnak a 
Tiszára né~ö végében egy ormótlan gőzmalom pöfékelte 
a kesernyes-feke~e füstöt, melynek katlanában - úgy 
szólt a hír - mióta először alágyujtottak, még ki nem 
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aludt a tűz . A lakóház két oldalán rengeteg magtárak 
nyúltak, még leje·bb nagy istállók, az u.d\ar közepén 
három sorban is kukoricza-górék s mindenfelé száz 
elolgos kéz, kik között az öreg hlarkbreit szfu·külö, nagy 
csontos feje járt-kelt, széles \állával mindig abban a 
pillanatban s ott szorítva magának helyet, mikor a 
tanácsára, az utasítására éppen szükség volt. Bent a ház
ban valami csekélyke pitvaron túl mindössze két szoba 
volt: az egyik háló-, nappali-, ebédlő- és fogadó 
szoba egyben, a másik iroda, nagy vasablakokka1, a fal 
mentén végigfutó iróállványokkal, melyeknek 1·ézsarkos, 
nagy üzleti könyveit öt-hat ember is alig győzte. Rácsos 
emelvényén itt az asszony uralkodott, Markbreitné, a 
főkönyvvel maga előtt, melynek minden tételét a fejé
ben hordta, eleven, mozgékony asszony, a kinek apró, 
villogó, csiptetővel erősbített tekintete egyszerre járt a 
könyvében, az írnokokon s ki a nagy kapm-a js, ellen
őrizni, hogy mit visznek ki rajta. A bejáró kocsiknak 
csak a hátsó kapu volt nyitva. 

~findez a nagy igyekezet a két deresedő szüle ré zé
ről az egyetlen leányért volt, kinek kései születése 
eleinte megilletődést, utóbb határtalan boldogságat 
keltett szivökben. Egy időre még az üzleti buzgóság is 
felakadt. Az asszony nem ellenőrizte a kijáró kocsik 
rakományait s nem tudott a fököny\ egymásalá sora
kozó tételeiről ; maga Markbreit is a csecsemő bölcsö
jéhez futott inkább, mint a rosta körül lézengő mun
kásokat biztatgatni, a mindig részeg kazángépészt 
iehordani, az ökrök mellett való öregbérest számol
tatni. Utóbb is, mikor már szakértö dajka keze alá 
került, állandó izgalom forrása lett a kis leány. Nem 
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ej ti-e el a dajka? nem et.eti-e ~11? n em ~hezteti -e? 
u em kap-e napszúrást, m1kor k1 volt derulve? nem 
fázik- e meg, ha beborult? Mikor este lett, ismét aludni 
nem tudtak miatta. A szépségét kezdték egymás közt 
magasztalni: a világon sincs több hozzá fogható gye
rek; meg az okosságát. Aztán a jövőj ét kezdték meg
beszélni. Most van ám már kiért dolgozni, csak a j ó 
isten megtaa:tsa! Rájuk virradt, mire el tudtak aludni. 
Nappairu a nagy csontú, nehézkes Markbreit még für
gébben mozgott a béresek ~özt, a duruzsoló malomban, 
a nagy buzagarmadákban. A sárgás-tarka hajú, villogó 
szemü asszonyság még serényebben forgatta a főkönyv 
lnpjait s egyetit n pillantásra fölmérte a kidöczögő nagy 
társzekér terhét. A kis leány születése új áldást hozott 
n. lJázbn, de új szenvedélyt is. Soha sem volt okuk pa
naszra, mert mindig beérték a lassú gyarapodássaL 
Most eg)·szerre rájuk szakadt a teli szerencse s telhe
tetlen vágygyal mind többre-többre éheztek. Markbreit 
JasHnnkint megvonta magától, hogy napközben egy-egy 
csókot kérjen a lányától s Markbreitné nem merte a 
könyveket egy pillanatra odahagyni. 

Amint nőtt a leány, nőtt a gondjuk is vele. Iskolába 
persze nem járatták : onnan hozzák a mindenféle 
gyermekbetegséget haza; nevelőnőt vettek m ellé. De 
az tieven eszű, ellentmondást nem tűrő, sőt zsarnokias 
hnjlamu gyerekkel - noha váltogatták is a duená
kat- egyik se birt. A kis E1·na jobban szerette min
den ~eY~lőnél az irodába szökni, ott a bácsik kabátját 
huzgalnt, ha hozzá fért a tintatartót , . k .. t .. le · bb . '. raJ o on en1, 

&JO an pedig a Ráros, ptszkos udvar közepén a béres-
gyerekekkel hanczúzni. Már tíz esztendős volt, s a 
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milyen kifogyhatatlan beszédtá1·gyul szolgált szüleinek, 
egy dolgot nem mertek még se megpendíteni egymás 
között: hogy mi lesz vele ? A szellemileg éR testileg 
korán túl fejlő gyermek nyakára nőtt mindenkinek. 
V égre is az apa l10zakodott elő vele. Kissé nehéz gon
dolkozásu, de viszont erélyes elhatározásu ember volt, 
ronokabiró és ·ki tartó. 

- A leányoddal kell ezentúl foglalkoznod, Berta ; , 
te okos vagy és tudod majd nevelni. Igy már nem me-
gyünk vele semmire. 

- Jó, felelt az asszony lassan és meggondolva, kö
telességem és vállalkozom is reá. De mi lesz a köny
vekkel? Ki fog az üzlet után járni ? 

A fé1·j nem mert amellére ütni. Tudta magáról, hogy 
nehi csak a végrehajtó keze volt mindig, de a tervezés, 
a számítás az asszonytól ered. Kitért tehát az egyenes 
válasz elöl. 

- Már eleget szereztünk, s ba csak megőrizzük a 
mink van, szép vagyon fog a leányunkra nézni. 

- A leánJ:unknak soha sem elég s már nem úgy 
va,n, mint a mikor magunknak takaritottunk. Vétke
zünk, ha egy fillérrel is megrövidítjük, a mit meg
szerezhettünk volna. 

A férj ismét elgondolkozott s megkisérlette behatolni 
az asszony gondolkozásába. Hirtelen fölvetette tekin
tetét s az asszony szemeit kereste. 

- Akkor hát ki kell adnunk a házból. 
Rövid lélekzettel elhallgatott, mintha maga is meg

ijedt volna a kiejtett szótól. De már ki volt mondvn.. 
Pedig az asszonYt nem is nagyon lepték meg sza'lai s 
látszott rajta., hogy magában szintén foglalkozhatott e 

Az IMIT Évkönyve 1899. 3 
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ondolattal. Sokáig nem tudott rá mégis válaszolni s 
~ikor fölemelte fej ét, két szemételborították a könnyele 

_Akkor hát ki fogjuk adni, mi pedig dolgozni 

{OCYUUk érte. 
0

Erélyes, kimélet nélkül való asszony volt, a .ki nagy 
előrelátással vitte egyedül a r engeteg üzleti ház dol
gait s férjét inkább első m~nkásnak tekinte~te. Ritkán 
lágyult el s érzelmeskedesre sohasem haJlott, most 
azonban keblére esett férjének és hosszan zokogott. 

De a dolog már eldőlt s csak módozatait kellett meg
beszélni. Keresték a megfelelő helyet, de semmi sem 
volt elég jó, se túlságos drága. V égre is egy Bécs alatti 
nevelőház ban állapodtak meg, mely fekvésével, beren
dezésével, előkelő összeköttetéseivel és régi bhü tekin
télyével egyaránt megnyugtatta őket. 

A kis Erna, mikor értesült a tervről, a földre do b ta 
magát és ájuldozni kezdett. De aka1·atossága most meg
törtaszülők elbatározásán sa szokásos tavaszi gyapju
vásár idején apja magával vitte Bécsbe. Őszszel az 
anyja látogatta meg s hat esztendőn keresztül Erna az 
apját csak tavaszi gyapjuvásárkor, anyját az őszi be
vásárlások idején látta. N agyon hamar beletörődött 
sorsába s tanítói nem győztek elég ma.gasztalást irni 
róla. Csodálatos találékonyság támadt benne, s anyjá
tól örökölt átható elméje, apjától kapott munkabirása 
minden nehézséget legyőzetett vele. Falta a könyveket 
s tudo~ányszomja nem volt soha kielégíthető. Mikor 
a hat~dtk év végén anyja érette jött, hogy véglegesen 
h~zavtgye, Erna kérte, hogy még maradhasson. Az anya 
8~1~én f~jdalmasan reszketett át, hogy leánya nem 
klvankozik utána, de nem tudta kérését megtagadni. 
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Erna olyan csodálatra méltón fejlett szellemileg és 
testileg, hogy az ott maradás csak hasznára lehetett. 
Így Erna még két évet húzott ki a nevelő intézetben, a 
mikor jött a nagy ár, mely Szegedet elöntötte s Mark
breiték hajléktalanokká lettek. Természetes, hogy leá
nyukhoz menekültek, Bécsbe. Erna nem nagy sajnál
kozással Yette a veszteség hil-ét, mely szüleit érte. 
Nyolcz évi bécsi tartózkodása alatt egy-kétszer volt tán 
otthon rövid tartózkodásra ~s se emlék, se szeretet 
nem fűzte a földbe süppedt házikóhoz, mely annyü·a 
elütött a nagy palotáktól, malyekhez szeme szokott, 
sem pedig a piszkos, sáros udvarhoz, mely épen nem 
hasonlított a gondos ápolásban tartott kerthez, mely a 
nevelőintézetet körülvette. Tizennyolcz éves volt, nagy 
és érett leány és meg tudta ítélni, hogy az anyagi 
veszteség, mely bökezil szüleit érte, a legcsekélyebb 
lehetett. 
· Lakást bé1·eltek a császárvárosban s Erna hónapokig 
ott tudta tartani szüleit, anagyvárosi élettel ösmerkedve, 
mulatságokat keresve, a nélkül hogy azok félbe maradt 
üzleteik miatt nyugtalaokodtak volna. Az anya kezdett 
legelébb idegessé válni s nyugtalankodni leánya miatt, 
a ki olyan azokatlan s előtte ismeretlen hévvel jó.rta a 
szinházakat, hangversenyeket, képtárakat; fenmaradó 
idejét pedig örökösen könyvei közt töltötte, úgy hogy, 
noha már együtt éltek, leányából alig kapott többet, 
mint azelőtt. Mikor az anya nyárderékon kijelentette, 
hogy most már visszavonhatlanul menni kell haza, 
Erna új meglepetéssel állt elő. N em ki vánkozik sehogy 
se - mondá - az alföldi porfészekbe, hanem látni 
akat:ja aa,ját szemével a világ csodás dolgait: a I)alotá-

:lk 



kat, városokat, képeket, szobro~at, h:gyeke~ és ~~~ge
reket a mikröl tud. Az anya elso hallaara sz1nte Or.Jön-
ésn:k tartá e gondolatot, de akko1· r ettent meg igazán, 
~ikor Erna kitartó szívóssággal, tör;hetetlen makacs
sá gal ragaszkodott kivánságához. Epen ügy, mint o. 
ho~ ö szokta, ha valamit elt?kélt. ,Az. apána~ nem volt 
szava, de nem is merte szora kern1, JÓl latta, hogy 
leányamennyire imponál neki. Ha öt kérdi, föltétlenül 
a leánynak ad igazat. 

- N os, én minden esetre megyek haza l ezzel akarta 
a dolognak végét szakítani. 

- Jó, mama, én pedig megyek apával. 
- És te haza tudnál küldeni engemet egyedül ? 

kérdezte az anya elszörnyedve. 
- De, istenem, mama, ha nem akarsz velünk jönni l 
Az anya útnak indult, sértődött szívvel, mégis ama 

titkos reménynyel, hogy az utolsó pillanatban meg fog 
szólalni a leány szive utána. N em szólalt meg, s mire 
nehéz szívvel haza ért Szegedre, sürgöny várta, mely 
amazoknak szerenesés megérkezését tudatta Velen
czébe. 

Egy évnél tovább oda voltak. Az öreg Markbreit 
leveleiből legelébb kiszólt a titkolt hazavágyás és a 
titkolatlan unalom ; a leányéiból csak a lelkesült el
raga_dtatás szólt ki. Az asszony ez alatt próbálta foly
t~tni ott, a hol egy félévvel ezelőtt elhagyta. A kis lakó
hazat meglehetősen megkímélte a víz s némi tataroz áss~ l 
ismét rendbe lehetett hozni. Oda beállította ismét az 
irodai ~ze~~lyz~t~t. De a malom végkép berlűlt s nem 
volt erelye UJra eptttetni, az ó lakat górékat el vitte a dz, 
de félt ÚJ· ak t · ll'tt t · . ' a n I a n1. Erelye megtört s lelke meg-
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gyöngült. Mire azok haza értek, nagyon öreg asszonyt 
találtak, beteget és törödöttet. , 

De azok észre se vették. Az apának csak a leányára 
volt szeme, a leánynak pedig a messzemenö, nagy
szabású tervektől főtt a feje. 

A hosszantartó utazás napjain, a mikor Ernát egy
egy huszonnégy órára - nem tudni honnan, nem 
tudni mié1·t - megszállta a ború, a mikor nem kellett 
szinbáz, nem kellett képtár, reggeltől estig ottbon ült 
a fogadó szomorú szobájában, szótlanúl és fázékonyan, 
nézte a nagyváros sivár napját, talán sejtelmea gondo
latokkal, ki nem alakúlt s inkább még csirájában élő 

vágyakkal szivében : az öreg Markbreitnak ezek voltak 
a kéjutazás fénynapjai. Ilyenkor ö is leült a szobában, 
oldalt, hogy a leányának útjában ne legyen, a kihez 
hasonlatos müremeket ő neki év ezredek mü vészei nem 
alkottak; a ki gyönyörűségesebb volt neki minden fes
tett Madonnáknál és faragolt V énusoknál, drágább a 
világ összes palotáináL Az apai szív elfogult vakságán 
túl is, az egyszerű ember ösztönével kiérezte leányá
ban a fönséget, mely nagyságával és erejével szinte 
szorítólag hatott az ö igénytelen lelkére. Szeretni alig 
roerte, csak hódolt neki, mint egy bálványnak. Néha 
megazólalni is mert ilyenkor s tudta, mikor hallgat rá 
Erna, mikor kell pedig elnémulnia. Szive gyöngédségé
nek nem igen mert kifejezést adni, mert az legtöbbször 
terhes volt Ernának; egyébről, mint az üzleteiről pedig 
nem tudott beszélni. Ha épen ráhallgatott Erna s egy
egy megjegyzést is vetett közbe, azt érezte ki belőle, hogy 
a. leány még ebben is felülmulja. 

K1·itikát mert gyakorolni a múltra s eszméi voltak a 
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jövőre; szédítő tervei, úgy hogy arányait az apa kö

vetni se birta. 
Mikor haza érkeztek, az anya önként félreállott az 

útjokbóL Azivében mély elkeseredés élt leánya ellen, a 
ki olyn.n ridegen el tudtn. tolni magától; s az ö egy
Rzer{i, jámbor urára rá n em akart ösmerni a kivasalt, 
öreges gavallérban, a minek kii.lsőleg Erna az apját 
útközben átalakította. Onként s minden küzdelem nél
kü] átengedte Ernának a rácsos emelvényt az irodában, 
rneJyet az szinte magától értetődő örökségkép átvett. 
Az öregasszony visszabuzádott a belső szobába, mely
bon Erna megszületett, malynek avas padozatán első 
gyermekjátékait űzte, melynek ajtaját legfőbb gondjai 
közt ü; egy nap sznzszor is benyitotta, m egnézni, hogy 
a gye1·mek mit csinál. Milyen régen volt! S ő rá ugyan 
nem nyitott ajtót senki. 

S milyen n1ás dolgokat láthatott onnan belülről ide
kinn folyni! Nézbette a nagy világfölfordulást, maly
ben ogy láthatatlan kéz szinte visszacsinálta mindazt, 
n mi hosszú esztendökön keresztül ő szívós ·kitartással 
megalkotott. A társzekerek most ú re senjártak kifelé s be
jártak megrakodva, téglával, mészszel, homokkal és a 
bedőlt malom helyén építették, Erna eszméi és ízlése 
szerint, a pompás palotát, mely egy középkori bárónak 
azoigálhatott volna pihenő helyéül. Az udva1·t feltöltöt
ték, a górék és ólak romiait elhordták s mintegy 
varázsütésre száz dolgos kéz tündérkertet teremtett a 
pocs~lyák helyén. Ha kifigyelt volna, az irodából még 
CRodalatosabb dolgok ütötték volna meg fülét, a köny
veknek olya.n tételei, malyekről ö azelőtt ne~ is álmo
dott. A bedült kis malom helyett, a városon kivül, 
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óriási, versenybiró hengermalom épült, szomszédságá
ban egy nagy mezögazdasági gépgyár, melynek üzemé
ből az Angliából hozatott mé1·nökök az egész Alföldet 
ellátták volna gépekkeL Benn az irodában is olyan 
alakok fordultak meg, a minöket ö otthon soha sem 
látott, legtöbbet egy földszenzál, a ki egy dobra kerülö 
tizezer holdas birtokot kinált megvételre, melynek 
kataszteri fölvételei nagy papirlepedökön ott terültek 
az asztalokon s alapos vizsgálódás tárgyátképezték, hogy 
v~jj on a bü·tok alkalmas- e a parczellákban való ismét
eladásra. 
· De az öregasszony mindezekre nem figyelt ki s 
minrlezekröl a nagy dolgokról, melyek az ö megkérde
zése nélkül folytak, nem is tudott semmit. Mikor az 
utolsó szögig elkészült a palota, teli drága butorokkal, 
nehéz keleti szönyegekkel, bevezették a pompás terembe 
öt is. Erna most vele is foglalkozott egy kissé, s a mint 
visszatérésül{ idején az urára, úgy most magamagára 
nem akart ráismerni, látva magát hófeh ér parókában, 
mely szennyes·szürke haját takarta, kevés díszű, de 
nehéz fekete ruhában, mely a legelőkelöbb fővárosi 
czég műhelyéböl került ki, s még megazokott csiptetöje 
helyett is a faragott teknösnyelü szemüveggel, mely
nek kezelésére Erna betanította. Tűrt magán mindent, 
valamint tűrte , hogy a pompás határban, libériás ko
csissal, frakkos inassal végig házalják a várost, Erna 
bemutatásának ürügye alatt. Nem mindenütt fogadták 
öket egyfoTmán, ö azonban egyformán szótlan és tar
tózkodó volt, a mi azonban csak kiegészítette azt az 
e lőkelő szinezetet, melyet Erna e látogatásoknak adni 
igyekezett. Ép oly szótlan és tartozkodó volt u~óbb~ 
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mikol' otthon, magánál fogadta a zajosnál zajosabb 
társaságokat. Mint a kiöltöztetett viaszbáb ült hideg 
mosolylyal és mereven székében, kifejezéstelen, üres 
tekintettel, gondolat nélküli fővel. Mikor pedig az 
utolsó vendég mögött is hezárult az ajtó, ismét szótlan 
fölkelt 8 mint a ki ezertartásos hivatását t elj esen be
töltötte, visszavonult fáradtan, kimerülten. De azért 
pihenni mégse tudott. A mint ünneplő ruháját le
vetette, föllélekzett, mintba fojtogató láztól mene
kült volna meg; de megszokott, ö1·eges pongyolájá
ban sem találta helyét a pompás t ermekben. Mint 
a kóbor lélek járt föl s alá, mikor r ájött, szobáról
szobára, egy útbaeső széket helyére tolva, egy el
hullott hajtilt fölemel Y e, egy égve hagyott lángot 
kioltva, mint valamj ki8értő szellem merülve föl a 
maga után hagyott sötétből apa és leány előtt, kik a 
zajos mulatozások után összeültek üzleti terveiket 
megbeszélni. Az öreg Markbreit, :finoman vasalt ing
elejével, gyémántos gombjaival, testhez simuló fekete 
kabátjában, laktopánban is megmaradt a becsületes, 
kitartó végrebajtó kéznek s tán alig is hevítette, hogy 
most merészebb konczepczióhat kell végrehajtania. 
Tulajdonkép csak meghallgatta és átvette az utasításo· 
kat, melyeket leánya ilyenkor neki adott. Az anya 
lélek nélkül valóságát annyi1·a megazokták már, hogy 
se nem kérdezték, se nem zavartatták magukat, mikor 
rövidlátó szemei nagyra nyilva néző de nem látó 
tekintettel, csüggedt karokkal, hnboly~ó járással kö
zöttük elsuhant. 

~ehéz, faragott diófa ·szekrényekkel, nagy, bő1·ös kar
szekekkel rakott dolgozószobában, az óriás iróasztalon a 
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gázkandeláber reszk ető lángjai birokra kelnek a tágas 
szoba zúgaiból előtörekvő sötétség árnyékaival, egy 
nyitva felejtett ablaktáblán keresztül kékesfehér sáv
ban ömlik be a hold havas mezőkön megtört fénye: 
ha oly nagyon el nem lennének merülve, kisértetek 
fenyegetőzéseit kellene kiérezniök, apának és leánynak, 
a sajátos fénykeveredésben, mely az épen áthaladó 
asszonyra hullik. 

De el vannak merülve s nem látnak semmit. A nehéz 
gondok, melyeket magára vett, már szeritani kezdik a 
fehér vállakat, melyeknek csillogása az imént egy 
egész tábor férfi szemét vakította. Milyen más most ez 
a leány t Még rajta ragyog az estélyi öltözék teljes 
pompája: fehér és drága, leányos és pazar, a határon 
innen, melyet a leánynak, ha már érett is, de még nem 
asszony, át nem szabad lépnie, Finom meleg mosolya, 
melylyel vendégeit fogadja, odafagyott az ajkára; tar
tásának büszke lendülete megmet·evült; rej telmea tűzií 
tekintetének fénye kialud va. 

Félig hunyt pillái mögül, a párnás szék támaszának 
dőlve, ölén a félig nyitott csipke-legyezővel hallgatja 
apja közléseit. A harmincz évi kitartó takarékosságban 
összekuporgatott tőkét kimerítették a nagyarányu be
fektetések, melyek ma még kamatjaikat se hozták meg 
s a fényüzö élet költségeit épen nem fedezték. A válla
latok mind életrevalók, de azért betegek, mint a sáp
kéros növendék lány, kinek ereiben a keringést meg
akasztja. a -vértelenség. Sa napközben büszke, ünnepelt 
hölgy, a kinek szava döntő súlylyal esik a város társas 
eletének irányításába; a kinek nem támadhatna olyan 
hiú vágya vagy balga ötlete, mely rögtönös kielégítésre 
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vagy tömeges utánzókra ne találna: a magányos esti 
órák idejére rideg kalmár-lélekre változik, a ki számít 
és spekulál, terveket alkot és számvetést tesz. Me1·t 
tulajdonkép nem az öreg l\Iarkbreit Lázárt, hanem öt, 
?t!arkbreit Ernát kellene a helyi kereskerlelmi kamal'a 
elnökének megtenni; pénzügyi szakértőül őt kellene a 
közigazgatási bizottságba be választani ; s a váJ.·osi ház
tartás dolgaiban öt kellene a képviselők közül vezér
szónokut királasztani. Öt, nem ?\1arkbreit Lázá1·t, a 
kinek szavára pénzbeli ügyekben Szögeden úgy esküsz
nek, mint Frankfurtban a l{otschildéra. 

Erna, mintha az alárendeltjével beszélne, olyan han
gon kérdezget az apj ától. 

- Megkötötted az alkut a berczegi uradalommal az 
e kék szállítása iránt ? 

- ~lég nem, nagyon nyomják az árakat. 
- Meg kell kötni mindenesetre. 
- Csaknem az előállítási áron kérik. 
- Mindegy, a tömeg teszi ki. Forgalomra vn.n szük-

ségünk, nagy forgalomra. Hogy állunk a gabona
készletünkkel? 

- Ötezer métermázsa. 

- Hat hét múl~a föl fog menni az ára; venni kell 
még harminczezret, még negyvenet. 

- Mit csinálunk vele? Nem tudjuk felhasználni. 
-Nem vesszük át, eladjuk papiroson. 
Az apának nincs rá szava. 

- Holnap a gyorsvonattal le kell m enned a börzére ; 
a Leszámítoló részvényei, úgy látszik ingadozni kezde-
nek · lebonv l't d ök ' 

,' """' 0 1 o et és kereskedelmi papírokat 
vásárolsz helyökbe. A malom-kartelböl megpróbálod 
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tisztességgel kisiklani; utalsz felhalmozódott nagy 
készletünkre. A tavaszi magas gabonaárak mellett 
olcsó lisztünkkel óriási üzh·tet c8inálhatunk, ha füg
getlenek 1 eszünk. 

Erna fölállott, míg apj n, még jegyzeteket készített a 
beszélgetésről. 

- .J ó éjt, apa. 
- J ó éjt ! ... Igen, Sándorfit nem láttam ma este ; 

nem volt itt ? 
-Nem. 
Erre összehuzta a szemöldökét; ez meg már olyan 

\. személyes ügye volt, a mi kívül esett az apja intézke-
dési körén. 

- N in cs itthon talán? 
-Nem tudom. J ó éjt ; álmos vagyok. 
A mint megindult s kifelé haladt, az utóbbi kérdés 

hatása alatt, mintba megingott volna kissé fejének 
büszke tartása. Sándorfi György most nem régóta a 
miniszterinmból került le a főispán mellé titkárnak ; 
üres óráiban udvarolgatott Ernának s csuda lett volna, 
hogy ilyen jó alkalmat, mint a mai, ok nélkül elsza
laszszon. 

A nagyszabású müködés mellett, melyet Erna a 
szülei vagyon megsokszorosítására indított, Erna a 
maga személyéről sem feledkezett meg. Gondolt a há
zasságra, s mint húsz éven felüli leány, megfontoltan 
és szenvedély nélkül. Eleinte arról álmodozott, hogy a 
pesti vagy bécsi piacz milliomosai közül fog magának 
férjet választani; de utóbb még sem vonhatta ki magá 
a hatás alól, melyet a környezet reá gyakorolt. 

}fielőtt hazajött, szüleiről alig tudtak a Yár~sban 



~alamit; anyját sohasem látták, apjáról pedig annyit 
tudtak, hogy a szerzö emberek közé t-artozik. Yagyona 
arán,airól azonban c ak akkor kezdtek fogalmat sze. 
rezni, mikor Erna is hazake1·ült s szárnyaikat bonto
mttni kezdték. A «hullámsiijából szebb életre varázsolt 
;áros• akkoriban kezdett egyszerű, parasztias erköl
cseiból váro i jellegűvé átalakulni. A nagy középületek, 
az e~ás után emelkedő paloták más tónust, más 

Ool 

életmódot nttek a közéletbe, mint a milyen a vályog-
y-eretes földszintes bázikókban, nagyobbára földmives 
emberek között Yolt A mozgalmas élet, mely az újjá
építés idején a várost bet<>ltötte, egész sereg iparost, 
vállalkozót, kereskedőt csődített oda, könnyü pénzzel, 
gondtalan élettel. A szokatlan fény, melyet Markbreiték 
kifejtettek s melylyel alig y-ersenyezhetett a 'árosban 
még valaki, általános föltűnést keltett. Mindamellett 
Erna helyzetét, a maga szempontjá.ból, könnyünek 
nevezni még se lehetett. Pár esztendőnél többet nem 
szándékozott ugyan ott eltölteni, de e pár eszt.endő 
alatt elsö akart lenni. Tulajdonkép egész idegenkép 
lépett föl s összeköttetések nem segítették. Még csak 
gyennekkori emlékei, iskolabeli játszótársai sem vol
tak, a kik több-ket'esebb elözékenyséQTe lettek Y'olna 
o • t> 

uánta kötelezYe. Szüleinek se voltak összeköttetéseik s 
mikor teljes gálában bemutatkozó körútra indult lea-- k , o 
10 ább ösztönére Yolt utalva, kit hagyjon ki, kit keres-
en f~l. N~on különbözökép fogadták. Sok melegség

gel, sot sz1ves barátsággal az úgynevezett .. zsidó intel
li~e~~zi~·· mely az utóbbi évtizedekben mindenf~lé 
kife~lodott : ez azonban nem elégítette ki · sok tartóz
koda!:tsal, sót i(legenkeclö ridegséggel az • Óri t-ársaság •' 



melybe _egész fesztelenül benyitott : ez meg izgatta s 
küzdelemre hívta. 

A politikai egyenjogosítással a társadalmi éppen nem 
járt karöltve sehol az országban. Amazt, egy nagylelkií 
pillanatban, vagy a viszonyok ki nem kerülhetö hatá a 
alatt, könnyü volt kimondani ; emezt nagyon nehéz 
, égre hajtani. Amaz a puszta elmélet: a jog és méltá
nyosság kérdése volt; emez a gyakorlati keresztül~itel 
ezer apró kiszögelléseibe ütközött. A társas élet tulaj
donkép a családi életen épül föl s a családba új, ide
gen elemet befogadni m.indig nehéz elhatározás. Talán 
sajnálni lehet, a nemzeti összetart.ozás szempontjából 
határozottan sajnálni kell, hogy a. \iszonyok azóta 
inkább 'isszafejlödtek, mint baladtak és tnlán ok 
emberöltőre lesz szükség, míg a politikai egyenjogos· 
ságot a társadalmi \alamennyire is utóléri. 

lfarkbreit Erna föl se Yette a jelentkezö akadályo
kat, sót mennél nagyobb arányokban mutatkoztak, 
annál nagyobb ked,et érzett legyőzésükre; sót épen 
izgatta, hogy \an mit leküzdenie. De azért hiába lett 
volna. minden gazdagsága és fényüzése, ha személyes 
tulajdonai nem segitettek volna. Több volt a szépnél, 
valóságos fejedelmi megjelenésében; karcsn, magas 
termete, büszke fejtarlása, finom ajaka szemeinek 
mindent fölperzselö lángja föltétlen benyomást {t\ako
rolt mindenkü·e. Ha szólt, hangjának mély csengése -
mint a cello húrjain fogott moll-akkord - egyene
sen a szh·be lopózott s mozdulatainak önkénytelen 
bája-mint valami dallamos költemény fülbemászó 
ritmusa - nsszhangot keltett a lélekben. Kierósza
kolta magának a rokonszenvet még oti is, a hol 
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elfognltságot vagy éppen ellenérzést talált is szem

ben. 
Pecljg kellett erőszakolni a. Az <(úri társaság l> asz-

szonyai, a kik a velük egyenlő jgényeket támasztó 
zsidóleányt elébb tolakodónak tartották, utóbb félel
mcsnek voltak kénytelenek elismerni. Testre és szel
lemre különb volt náluk, s a mi nem is az utolsó 
volt, pompázó megjelenés1·e épen nem versenyezhettek 
r elc. l\larkbreit Erna első percztől fogva m egérezte a 
hnrczot, melyet elösmertetéseé1·t vívnia kell : elkesere
dett, kitartó, alattomos harczot, m elyn ek látatlan táma
dásnit apró mellözések, legfáj óbb sebeit nem is védhető 
megaláztatások képezték. Csak az ő becsvágyó lelke, 
makacs hajthatatlansága, magabízó öntudata nem riadt 
vissza c badjárattól, mely akárki mást, mincljárt az 
elején, megszalasztott volna. Miután belemen t, azé
gyelte volna föladott harezezal vagy vereséggel vissza
vonulni. Sőt új becsvágya támadt, s miatta elej tette a 
r égit: se a bécsi, se a pesti Lipótvárosnak, szülő

városának akart hivalkorló, irigyelt asszonya lenni. 
A vagyonszerzés nagyszabásu, meréRz spekuláczióit e 
tervvel kapcsolta össze s azt ehhez módosította, sőt 
ennek alárendelte. A tát·sadalmi hiuság erősebbe vált 
benne a vagyon éhességénél s mikor az épülő palota 
tervét kiszélesítette, mikor a berendezés drága darab
ja~t összeválogatta, mikor parádés fogatait beszerezte, 
rmkor a pal'czellázásra szánt uradalmon mintagazda
ságot rendezett he: már mind ez a czél állott szeme 
előtt. 

8 tnind e nagy segédeszközök mellett is kétsé
geR, hogy a küzdelem eredményes lett volna-e rá 
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nézve, ba mindjárt eleinte Sánd01·fi Gyö1·gy társul nem 
szegődik melléje. Sánclorfi még az Ernáénál is kivéte
lesebb állást foglalt el a város társadalmába. hlár 
huszonhat esztendős korában huszárkapitány s a 
monarcbia leghiresebb lovasa volt, a ki egy verseny
lovaglás alkalmá·val oly szerencsétlenűl zúzta össze 
bokáját, hogy a szelgálatra alkalmatlanná lett. Alig 
észrevehetően kissé biczczentett is ·azóta, a mi azonban 
csak beillett mozdnlatainak előkelő nyugalmába. Egy 
ideig lézengett a szolgálatból való kilépése után, de 
úgy látszik, unta a tétJ en életet s polgári foglalkozás 
után látott. Legegyszerűbb lett volna képviselővé \á
lasztatnia magát, b a azonban a rengeteg Sándodi
vagyon - még a buszárkodásból fenmaradt hagyo
mánykép - családi zár alatt nem lett volna. Így lépett 
a bel ügyminiszteriumba, a honnan a szegedi főispán 
mellé került titkárnak. Gesztenyeszín, szálas bajuszá
val, szürke, valamelyest kékesbe j átszó szemeivel, 
finoman m etszett, fölvetett ajkaival hatalmas szép 
férfi volt, a kit legendák vettek körül a vidéki garnizon
korabeli évekbőL Mindig a szélsőségek embere volt: 
lovusban, kártyában, szerelembeu. Csakis úgy eshetett, 
hogy mind a háromban már úgy szólvtín banque
·~·oute-ra j átszotta magát. Csöndesen és elevenség nél
kül, most tígy élt a polgári társadalomban, mint valami 
inkognitó királyfi ; s mindenki várta tőle, hogy valami 
csattanós kaland kapcsán mikor fog kilépni az inkogni· 
tó ból. 

A vidéki társaság szük1·e vont köreibon okvetlen 
egymásra kellett találniok, a két külön faj egJaránt 
kiváló p éldányn.inn,k. Slindorfi György, n. ki n zsidó 



Jennyt magánál mintlcncsetre alacsonyabb lénynek 
teldntctte, sajtítos ir.galmat lelt a gonclolatban , hogy 
hiú ]w.paszkodásánál fogva a leányt meghódítsa; úgy 

l<észült rtí, mint mikor Afrikában járt tigrisvadászatra, 
ecy pillanatig se jutott eszébe, hogy maga is ott hagy
h~tja a fogát. Markbreit Erna visz.ont méltóbb czélt 
nem is találhatott volna, mint m egszerezni magának 
bármi áron is a legkülönb férj et, a kiről a fenhéj ázó 
úri-asszonyok álmodni sem mertek. Még fölületesen 
ismerték s ítélték meg egymást , mind a kettő könnyü 
eliadal bitében ringatózott. 

Hamarosan jobban egymásra ismertek s kiismerték 
a verseny veszedelmeit. Sándorfi a leány nagyralátó, 
vakmerő terveit, szivós akaraterejét s egyénisége külön
leges varázsát; Erna a fé1·fi határtalan léhaságát s 
meggyőzbetetlen gőgj ét ; de már a pengék keresztezöd
tek, késő is volt, szégyen is lett ~olna visszavonulni. 
Tehát csak féltek s óvakodtak egymástól s várták a pil
lanatot, a mikor a másik védetlenül hagyja magát, 
hogy az elevenére lehessen találni. 

Még a gondolatjárásuk is körülbelől egy nyomot kö
Yett. Erna úgy okoskodott, hogy ott kell ellenfelét 
gyöngítenie, a hol úgy is ki van kezdve, vagyonilag, 
hogy ha máskép nem, legalább m egvásárolhassa egy
kor magának; György pedig azt bitte, tüntetnie kell a 
pénzszórásával, nehogy a leány egy pillanatra is arra 
gondoljon, hogy szüksége Yan bá1·ki vagyonára. Míg a 
Ln~ar megszólaló városi pletyka szájára vette őket s 
regeket tudott ki viszonyuk bensőségéről: addig ők 
maouk ell ' k · · «;' • enseg epen allottak egymással szemben. Az 
esteh tárgyalások komoly számvetőjét nem lebetett 
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volna fölismerni a nappali Ernában, a ki hiú volt és ka
czér, szeszélyes, mint egy operett-primadonna. S olyan 
kívánságai is voltak, mint egy primadonnának. Sán
dol'fi egyszer egy átutazó olasz staggionét hozatott le a 
kivánságára Pestről s lé-ptetett föl a maga költségén, 
melyet Erna utóbb meg se nézett; másszor pedig, 
E1·nának márczius elej i születése napjára, egy éjszakán, 
bokros pálmákkal, nyíló 1·ózsafákkal ültette teli a 
Markb1·eit-ház kertjének még fagytól kérges földj ét. 
Ezt ugyan megköszön te Erna, de annyi figyelemmel 
már nem volt, hogy a hama1· hervadó kertből egy rózsát 
szakított volna keblé1·e. Ellenben heves szemrehányá
sokkal halmozta el, mikor Sándot·:fi egyszer elmaradt 
egy hangversenyről, melyen tudta, hogy Erna ott lesz 
s valósággal számon kérte tőle, mikor egyszer egy hétig 
feltür;több módon mert egy kis karénekesnőnek udva
rolni. 

Valami kis kanapépör volt köztük most is s Erna 
leginkább azért adta a tegnapi estélyt, hogy Sándorfi · 
nak módjában legyen könnyű szerrel hozzája fé1·ni; az 
pedig éppen azért nem jött el, hogy éreztesse neheztelé
sét. Az est igazi beszédtárgyát a vendégek között nem 
is képezte egyé b ez elmaradásnáL Mindenesetre na
gyobbszerű dolog volt már ez a kimaradás s találgat
ták, hogy mi lehet mögötte. 

Azért kibékültek; sokkal jobban egymáshoz szoktak 
már, mintsem . meg tudtak volna lenni egymás nélkül, 
vagy valami mélyreható ok n élkül meg tudtak volna 
válni. A tűz, melylyel két év óta játszadoztak, az ö 
ujjaikat sem hagyta sértetlenül; s addig-addig igyekez
tek egymást színlelt szerelemmel tőrbe ejteni, míg -

A~ Ild.IT Evkönyv~ 1899. 4 
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kiki a maga módja ezerint- mindegyikük saját magát 

fogta meg. 
A tél további folyamán pihenés állott be küzdelmük-

ben, mintha félteni kezdték volna maguk-magukat, vagy 
új erőt akartak volna gyüjteni a további harczra. Egy
mással folyton szemben álló, ingerkedő, ellenkedő 
viszonyuk a gyöngédeskerlés felé hajolt, már amennyi 
gyöngédséget Sá.ndorfi czinizmusa ki tudott fejteni, a 
mennyit Erna fenhéjázása megbirt. 

Erna idejéből különben most mind többet-töbl,et 
lefoglalt az üzleti élet. Jó iB már,~ hogy nyilik a tavasz s 
a társadalmi kötelezettségek békói engednek. A merész 
Yállalatok, a koczkázta.tott speknlácziók kezdjk érlelni 
gyümölcseiket. Erna soha sem volt mámorosabb a 
sikertöl, mint e napokban; s apja sohasem bámulta még 
jobban a leányát, mint most. Minden úgy vált be, mint 
a hogy elöirányozta. A gyárak mind teljes erővel dol
goznak : a malom nem győzi a megrendelést, a gazda
sági gépek elöre el vannak ad va, a posztógyár nagy 
kat<>nai szállítást kapott kilátásba a hon,édség r észére 
s a börzét mintha csak Erna akarata irányítaná, az ö 
kötéseik emelkednek, a másokéi esnek. Ragyogó arcz
czal számvetést próbál készíteni, mi lenne, rnit énze, 
ha ma mindent lebonyolítana? Ki se győzi számítani. 
A körülbelöl egymilliónyi vagyon pár év alatt meg
tiazerezödöü, talán meg is húszszorozódott kezében. 
Ki gyözné ezt pontosan számba venni ! Egy hónap 
múlva, mire a téli kötéseket lebonyolílja, ismét milliók
~ fog az szaporodni. Az öreg szinte hajlandó lenne 
térdre borolva kezet csókolni Ernának s imádni mint . ' 
az istenségel Az öreg aezony, sárgás-szürke hajával, 
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nagy, kerek üvegű pápaszemmel az onán, egy lompoH 
nagy kendő be burkolózva, nesztelen léptekkel ott suhan 
el éppen mellettük; a hold rásüt halovány arczára, H 

még. fehérebbnek látazik tőle, a j árása még j ro bolygó bb
nak, tekintet e még üresebbnek. 

- Szegény mama! morzaolja az öreg fogai közt, 
szegény mama, ha tudná ! 

A sz i ves olvasó jóval fiatai tt bh lehet nálarn s rnóg 
nálam is kevesebbet érdeklődhet fb börze járáRa iránt: 
de azért élénk emlékezetében lehet ftz az egynéhány 
év előtti tavasz, amelyen a termós11et fő] Játszott mcm
dani az örök törvények iránti engedelmességet. ÁprHia 
végén m ég olyan vastag j ~g födte a 'J,iszát, hogy tár
szeker ek járhattak rajta; vógjg a mezősóget pedig hó 
takarta. A nap ólmos felbök között bujkált s az ország
utak mentén fagyos rögökre vetette tompa világát. 
A világban Láboros hírek járlak szerle·széjje1, vaJa
hol a vizeken túl már öldöklőeitek is az emberek. Kö
zelgő vész komor félelme ült az nrczokra 8 caak űHtő~ 
kösnek kellett volna megjelen nj, hogy elhigyje rníndcmkí 
rég jövendölt vi1ágvégnek e1érke:zését. }finll, a miket a 
szép ősz igért, a mivel a derék ~l hitégetétt, mínd 
tönkretette a kegyetlen tavaHz, mely nem akart meg· 
indulni. Az értékek hanyatt~bomJok rohantak árban 
lefelé, a termékek ára hihetetlenül fela~ökött: ki tuflja, 
fog-e még új ter emni valaba ~ farkbr<:it~ka.t éz ált&.J 
érle az első csapás, de ez szinte beJyrebozhatatJannkk 
látszott. Gyárt~lepeiken a fölhalml>Zott k~sz munkát a 
megrendelők vonakodtak átvenni; magtáraik az ntolRó 
szemig üresen s a hó végére ezer kocsi Azámra a Hzállí· 
taní való. 
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Erna, megdöbbenve a fenyegető vésztől, mely mo~t 
először kereste föl, egész napokat az apja dolgozó
szobájában, a könyvek mellett töltött: kivont és össze
adott, kombinált és kisérletezett, sürgönyt-sürgönyre 
menesztett, az öreg Markbreit állandóan a gyorsvona
ton járt-kolt, hogy elodázza a nagy fizetési határnapot, 
vagy előteremtse az óriási födözetet, mielőtt a nagy 
üzletház megroppanna. 

Erna most érezte, milyen egyedűl áll. Az anyját 
bábbá tette, az apját cselédjévé sülyesztctte. Egyedül 
akart lenni s most egyesegyedül is van, szemben egy 
nagy aggódással, melyröl panaszt se ejthet, egy nagy 
kétségbeeséssel, mely fölött föl se jajdulhat. Egyes
egyedül. 

- Szinházba megyünk! s csöngetett a szoba
leánynak. 

Mire az előadás kezdődött, páholyában ült, kivágott 
fehér derékban, pompás fekete hajában ragyogó gyé
mánt forgóval, tündökölve és büszkén, mint egy ki
rályné. Mellette az anyja hófehér parókával, gyöngyös, 
fekete ruhában, jóságos barna tekintetét a csontnyelü 
lorgnonon keresztül a szinpadon jártatva, mintha öt 
érdekelné legjobban, a mi ott történik. Fölvonás alatt 
Sándorfi benyitott hozzájuk. 

- Micsoda ritka látni való, mondta a leánynak, már 
éppen doboitatni akartam. 

- Rosszul éreztem magam a napokban, nem vol
tam kinn. 

- Meglátszik, még ma is rossz napja van. 
A barátaim felől akár meg is halhattam volna. 
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- Csak hogy az ökleimmel nem döngettem tegnap
előtt az ajtaját. 

- Persze, eléje kellett volna futnom, azon betegen! 
ilyen megtiszteltetésnek ! 

- De hisz fogalmam se volt róla, hogy beteg. 
- Igaz, elmulasztottam értesíteni. Sietett volna meg-

gyógyítani. · 
- Alig hiszem, mert asszonyi idegesség ellen még 

nem találtak orvosságot. Látom. Az jön magától s el is 
mulik magától. 

- Csakhogy vigasztalódik! Milyen kár, hogy mégis 
nem adta az orvostudományokra magát. 

- Nem sajnálom ; úgy se gyógyíttatta volna magát 
velem. 

- Valószínü, nem biztam volna rá az életemet. 
- Hát mégis csak fél tölem ? 
- Hm, félek ? ... 
l ;ehunyta egy pillanatra szemeit s elmosolyodva 

vállat vont. Volt ez önkéntelen mozdulatában vala1ni 
nembánomság is. 

- Igazán, magamra haragítottam valamivel? Soha
sem ragyogott jobban mint ma, tehát nem is lehetett 
beteg. 

- Bűnösnek érzi magát? 
- Ha ~pen így teszi föl a kérdést, felelhetek igen-

nel is, nemmel is. Magával szemben mindig ét·zek biín
tudatot, de viszont magának mindig hitet kellene tenni 
az én ártatlanságom mellett. 

- Milyen l<ötelességeim vannak, a m0lyekről nem 
is tudok! 

- Pedig kellene tudni! n[iért tn<lok én róla, hogy 



miw;ocln. oclnncláaso.l vagyok ón mftgá1toz, A miért nom 
nlutrjn m•tgiL olifnnonti? SolHt soro órozto móg rn u,gú.t 
ogyodiilvuJónak ? óA a~lHtaom kiál.tott mó~ t á1·a nt~n ? 
Oondolhtüna-o másra 1lyonkot, m1nt r{nn ? N om koto
leasége-o tuclnüt, hogy ha a kozét 1<inyt'tjtjlt vnJamikor, 
ezt a l<ezot caal< ón foghtttorn meg l 

Erna nagyra nyilt azommel merodt a hes.zélőro : rt 
lolkóhe lát-o? 

- t~s ha kinyujtanám, ingadozás esctón, és ba meg 
is ragadná, azórt, hogy mólyebbrc lökjön vagy hogy 
fölsegítsen? 

- Miért kérdezi? - hogy szivom1·e azoritsam ! 
Erna elhallgatott. Szivóben éppen tá1·a után kiáltott a 

egy pillanatra szinte elérzékenyedett. Szokása el1 onórc 
tf\.n valami oktalanságot is elkövetett volna s kinyúj
totta volna a kezét. Szeroncsére a felvonás véget ért a 
a színház bh-telen kivilágosodott. A fény m égis csak 
máskép mutfttja a dolgokat, s kiélesiti az árnyalatokat, 
malyeket a homály eltakart. 

- Tehát kinyujtom a kezem, egyelőre azonban csal< 
húcsúzóra .... 

- Beérern vele kénytelenségből, s a pillanat rószét 
kiveszem belőle. 

Megfogta a ajkához emelte a leány kezét. Erna meg· 
lepődve nézett rá, de kezét nem vonta vissza. N em 
Hokat gonclolkozott rajta, szinte jól esett neki a szoti
tás, ~ely a fi~tal ember kezéből az övébe átaugá1·zott. 
Még1s ~ társ Jelentkezósének vette, a ki hajlandó meg
osztani egyedülvalóságát. 

Hazaérv e, a dolgozószobában világot látott · apJ' át 
talált · ' · a benn, a k1 most é1·kezett a gyorsvonattaL I.Je· 



csüngő kezekkel ült ogy Iraroaszékben s nézett ro ereven 
maga elé. 

- N oa? a Erna elébe sietett. 
- Semmi, semmi l a a hangja t·ekodtea volt a a ke-

zével intett. 
- Jfogy-hogy semmi? nem értelek. 
- Vége, nlindennek vége l .. . Nem kaptad az utolsó 

aürgönyömet? igaz, hiszen már nem i a sürgönyöztem ... 
A f litelszövetkezel már bej ol entetto a csődöt. 

A Hitolazövotkezet volt a Markbreit budapesti bankja. 
l~ hírre Erna ia lerogyott, mélyet sóhajtva, mint a kit 
halálos ütés ért. 

- Most már mi lesz? 
- Moat már semmi. Szégyen, csőd, bukás ! 
- Én azt túl nem élem l s a leány kezébe rej té 

arczát. 
- Vége, mindennek vóge ! az öreg csak ezt bajtogatta. 
- Cső(l, bukás r hogy élj em én azt túli . .. Apa, to 

fórfi vagy, erős vagy, nézd, próbáld, hátha van segit
ség l kell valahollenni! hi az csak nem akarod a halá
lomat! 

Az erős, büszke leány egészen összeomlott a két
ségbeesés alatt. 

- Koldusbot, gyalázat! ez, ami ránk vár l .. . hova 
j utottunk l Végem van, apa, nekem is; ez az én bal~
loa .órám. Nem tudsz rajtam segíteni ! 

Az öreg tágra nyilt szemmel, szjnte bamba arczczal 
hallgatta a kétségbeesés e nagy kitörését. Szinte látszott 
az a1·czán a nagy erőlködés, melylyel megérteni akarta 
annak jelentőségét, hogy moat ő segítsen máaon. Nem 
volt rá képes. 
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Még be is csukatnak r milyen könnyen becsukják 

most az embert I 
Erna a szemére azoritotta két kezét, mintha a látás 

elsötétülésével már előre meg akarna semmisülni. 
- Próbáljuk, apa. 
Mély csönd állott be; az öreg mozdulatlanul ült 

székén, Erna háttal fordulva neki a könyvekre hajolt, 
nagy tét,eleket csoportosított, összeadott, hogy valami 
végeredményhez jusson. 

Órák telhettek így el. Ernaszó nélkül dolgozott, az 
apa talán a. testi fáradsá.gtól, talán a lelki kimerültség
től rá-ráejtette a fejét a szék támlájára s érthetetlen 
igéket morzsolt ajkai közt. 

Hajnalodott már, mire Erna fölkelt az asztaltól. 
Szeme be 'olt esve, vonásai elkeményedtek. A azobá
ban meleg volt, mégis végigborzongott rajta a hideg 
a bálias öltözetben. Arcza el volttorzulvas szinte vén
nek tetszett. 

- Y ég e, mindennek vége ! mondta most már 
ö i . 

- Y ége l ismételte az öreg. Ö is fölállott, szinte ön
kénytelenül, mintha nem merne ülve maradni a leánya 
elött. 

_Szeretö, nagy, hüséges szemmel nézett a leányra, 
IDlnt öreg kutya a gazdájára. a kinek nem eaészen 
tudj~ szánd~kát megérteni. Erna is az apjára :ézett, 
de \an nem 1s öt látta . 

. Az ö_reg asszony is éppen most haladt el ro ellettük ; 
kt tudja hányadszor járta keresztúl-kasúl a nagy ter
meket. most ment be a hálószobájába. Némán baladt 
el me ll ettük min'La · látn· .. 'k ' w nem Is a oket · azok se vetté · , 



NAGYRALÁTÓN 57 

eszre. Álltak egymással szemben, kiki a maga gondo
lataival foglalkozva. 

- Jó éjt, apa! 
- Jó éjt ! 
De mégsem mozdult egyik se. Hátha az utolsó pil

lanatban eszébe juthat még valakinek valami. De az 
öregnek, igen. 

- Erna, a házat nem szabad lefoglalni, az a te palo
tádnak épült, a te neveden van. A gö1·gői birtoknak is 
fele a mamáé, azt se lehet. 

Erna csak a kezével intett; az mindegy ! 
- A többi az enyim, azt elveszik ... Mit gondolsz, 

becsuknak? azért nem csuknak be, csak elveszik. J ó 
' 't Ern ' eJ , a. 

- Jó éjt! 
. A küszöbön megállt az öreg. 

- Erna! . .. A leány visszafordult. - Nem, semmi! 
ne búsulj, Erna l 

Erna még alig foghatott a vetkőzéshez, mikor fegy
ver dörrenése reszketett végig a széles termeken. A ház 
összefutott, az öreg Markbreit haldokolva fetrengett 
vérében. 

Ki nem látott még zsidó temetést? Olyan egyszerű, 
olyan dísznélküli, olyan megható mégis. Durván össze· 
rótt fenyőfaláda, fekete posztóval leborítva. A pap 
bucsúztatója hivság<>s czifraság, de már a kántor éneke 
velőkig hat, mikor ledobja az első kapa földet és én·ekli : 
• Por voltál s porrá lészel l • Háromszor énekli egy
másután. Abban a perczben minrlnyájan zsidók va
gyunk. 

De már másnav new, mikor uszályos fekek- erepe-ben 
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fogadjuk a részvétlátogatásokat. E1·na egyedül fogadja. 
Sándorfi Györgyöt is. 

_ Tudom, Erna, kettős csapás érte. Most már én 
nyójtom a kezemet, hogy rátámaszkodjék s legalább az 
egyikből, a melyikböl bh·om, kihúzzam. 

Erna ké1·dö tekintettel nézett a férfira: mit akar 
mondani ? 

- Nem tudom, melyik vesztesége nagyobb; mert e 
pompa és gazdagság nélkül maga már nem képes töb
bet élni. Apja helyett fogadja el ezentúl tölem. Amíg 
nekem lesz, magának sem lesz hiányossága semmiben. 
Elveszített vagyana helyett fel~jánlom az én vagyo
nomat. 

Most már érti. 
- Köszönöm, kedves Sándorfi, de már intézkedtem 

a sorsom felől. Nem jön be az anyámhoz is egy pilla
natra? Az ül, a nagybátyámmal : nagyon megható 
zsidó szokás, ha még nem látta. N em kiváncsi ? kár! 
A nagybátyám tudniillik deAzkakereskedő Máramaros
ban, kaftánban jár s nagyon ragaszkodik a régi zsidó 
hagyományokhoz. Egyenest a temetésre jött ; ő veszi 
magához az anyámats útközben rólam is gondoskodott. 
A szigeti hitközség elnökének nevelőnőre van szüksége, 
olyanra, a ki magyarul is tud; a nagybátyám igen tekin
télyes zsidó a megyében s engem beajánlott. Oda 
megyek. 

~Nem lesz magának unalmas, pájeszes zsidógyere
keket nevelni? 

- Lehet; fl e majd akkor is máskép próbálok maga
mon segíteni. Egészen máskép. 
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Sándorfi meghajtotta a nyakát s búcsúzóra már nem 
aj áulotta fel a kezét . 

Ma1·kbreit Erna pedig ment nevelni a máramaros
szigeti hitközségi elnök gyermekeit. Késő éjszaka volt, 
mikor oda érkezett. A holdat egy nagy sötét felhő 

takru:ta el, olyan mint egy kiterjesztett szárnyú, fekete, 
baljóslatu madár. 

Kecskemét. Szántó Kálmán. 

, l l •• 

AGYBAN, PARNAK KOZT ... 

(Imádságos könyyemből.) 

Ismered-e az éj rossz szellem ét, 
A m ely ágyban , párnák közt les r eád, 
Mely álmaid r abbenti szerteszét 
S m ég pirkadáskor is ve1·gődve lát ? 
Ő az, ki éjjel fekhelyemre ül 
S azon kap hirtelen, 
Hogy felsíkoitok tehetetlenül : 
Adj álmot, istenem r 

N o olyan álmot küldj r ám, alkotó, 
A mely szinesre festi az eget, 
Álmodtam abból, ami ragyogó, 
Sokat, sőt többet annál - elegot. 
Az ébr enlét álmaival beteltem, 
Szerelmem véget ér t . . . 
Aludni h agyj

1 
hogy vergödnöm n e kelljen 

Egy cs~ppnyi álomért . 
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niost t:ílom nélkül telnek a napok 
8 álomtalan az éji nyúgalom, . 
N em zsibbad el, ha ágyba 1·oskadok, 
Felzaklatott, lázongó tudatom. 
Ah, voltak álmaim ! . .. A nemezis 
Tréfája az velem : 
Hogy most beérném kevesebbel is 
S nincs álmom, istenem. 

Budapest. Maka·i Emil. 

l • , 

KAZINCZY ES A ZSIDOK. 

Kazinczy Ferencz, irodalmunk nagy reformátora és 
a nyelvújítás vezére, kinek élete és működése el választ
hatatlan ul össze van nőve a magyar nemzet újjáébre
désével, számtalan czikkben és tanulmányban volt 
tárgya az utókor hálás kegyeletének. Magasztalták 
már fenkölt gondolkodását és azt a szép lelki össz
hangot, mely vallásossága és európai müveltsége közt 
mutatkozott, megvilágították elfogulatlanságát és baráti 
viszonyait más vallásnakkal szemben, de zsidókkal 
való érintkezéseit eddigelé még nem tárgyalták. Bizo
nyára mindenki természetesnek fogj a tartani, ha e 
helyen ennek pótlására vállalkozunk. Mert nekünk 
nem lehet és nem is szabad közönynyel viselkednünk 
kora e kiváló emberének nemes gondolkodása és visel
kedése iránt, melyet hitfeleinkkel szemben már oly 
időben tanusíto~t, midön a társaclalmi rétegek szigorú 
elzárkozottsága mellett nemes ember ba müvelt volt 

' 

-
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is, zsidókkal - az üzleti dolgokat kivéve - alig törő
dött, sőt figyelembe sem vette őket. 

KA.zinczy ezen tekintetben is kimagaslott kor- és 
1·endtársai közül. A zsidók iránti elfogulatlanságát ós 
a velük való személyes, sőt baráti érintkezést (( P ályám 
emlékezete1> czímű munkája soraiból világosan kitetsző 
megelégedéssel említi. Igazi és m éltó fia volt ő felvilá
gosodással telített korának és midőn 1786-ban válasz
tani kellett a bureaukratikus megyei főj egyzői és a 
nemzeti iskolák kerületi felügyelői állás között, 
Kazinczy. nem habozott soká. Az utóbbit fogadta el, 
m ert, mint e müvében 71. L maga írja <<a minden 
vallásbeli honfiak nevelésére hatbatni, ez a kilátás 
r áj a oly kedves, oly csalogató vala, hogy annál kedve
zőbbet álmodni sem tudott. Eszköze akar t lenni egy 
szebb kornak felhozásában, hogy itt a hon fi ainak 
n evelésére fog hathatni vallásbeli külön b ség nél
kti.h. 

Hogy Kazinczy ezen nemeslelkű törekvésében szem 
előtt tartotta a zsidóknak is világi müvelését, feltehet
jük ama nyilatkozata után, melyet <10rpheus>> czímü 
folyóü-atának bevezetésében tett : << Me rt én bizonyos 
tekintetben a mostani zsidók és Mahomet religiója 
iránt is tisztelettel vagyok. 1> Ezen kij elentése nemcsak 
üresen csengő phrasis, hanem szilál·d elv, melyet a 
gyakorlati életben is alkalmazott. Kazinczynak azon 
időben ténylegesen volt is két oly barátja, kik közül az 
egyik az iszlam, a másik pedig a zsidó valláshoz tarto
zott. Amaz Inger Soli?nan, egy szerecsen fejedelemnek 
Bécsben élő müvelt fia volt, kit Kazinczy egyilr levelé
ben - Váczy, Kaz. level. IL k. 282. - «Lieber Bru-
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dex1> -nek Az ólit; emez pedig egy Luzzato nevi1, egy ideig 
azintén Bécsbell ólő olasz zsidó volt. 

'l' öbb rnint valöszín (1, hogy Kazinczy e két férfiuval 
a szabadltőmiveAsóg útján ismerkedett meg, miután ő 
óppeu akkortájban «Av. erényes Cosmopolitá>> -hoz czímű 
miskolczi páholynak tagj rt lett. 

!.A1zzu.tót egygze1· lakásában is .fölkereste. Erről 

omlítést tesz Pályám emlékezetében 86. l. De l'észle
tesebben szól róla egyik levelében, - II. 316. - me
lyet 17U3-ban, egyik, eddig ismeretlen barátjához inté
zett: <1Bécshen lévén 178G-ban, Barátaim egy Luzzato 
nevezetil igen gazdag és igen tanult zsidóhoz vezettek. 
Asztalán ekkor nyitva volt Voltaire s szállása a.z első 
Stockon volt a Graben és Stockameisen között. Egykor, 
nem tudom már ho], össze akadék ezzel az embe.rséges 
emberrel. << Waren Sie gestern im rrheater? Ja, felelék, 
os war ein mittelmassiges Stück, sehr mittelmassig 
gegeben. Luzzato : W ie das? - Én - alle Akteurs 
haben ihro Rollen schlecht gespielt, ich versichere Sie, 
so einen Palken·, wie der Kammerdiener war, finden 
Sie auf jerlem Theater in Ungaxn. Luzzato elrémülve : 
Ich bitte Sie, erzahlen sie das nicht weiter - der 
Kammerdiener, von dem Sie sprechen, war ja Brock
mann. -Ezt hallván, csaknem olnyelt a föld szégyen
letemben. A szegény zsidó úgy nézett, mint egy szána
kozást érdemlő etourdit, vagy egy mindent, valami 
Magyarországon van, szépnek kiáltó Gaszkont. >) Jegyez
zük ide, hogy Brockmann a bécsi udvari szinháznak 
egyik l~ghiresebb tragikai szinésze, késöbb (1780- U2.) 
annak Igazgatója volt és épen 1786 körül aratta mint 
Ramlet szerepónek legjobb alakítója nagy szinpadi 
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diadalát, úgy hogy midőn Berlinben vendégszerepelt, 
M6ndelssohn Mózes, kikülönben soha szinházba nem 
járt, elment, hogy e szerepben megcsodálja, Abrahám
sohn, a hires berlini véső pedig emléké1·met készített 
tiszteletére. 

De kicsoda volt ama Luzzato, ki oly időben, melyben 
zsidó ember kereskedésen és vallási tanulmányain 
kívül egyébbel nem foglalkozott, dramaturgiai jártas
ságával Kazinczyn annyira túltett? Abafi Lajos 
Kazinczy önéletrajzának ki~dója ezen névhez -
bizonyára Wurzbach Biografisches Lexicon nyomán -
e rövid jegyzetét fűzi: - 359. l. - «Luzzato Marco, 
tudós talmudista. ,, V áczy Kazinczy levelezése II. kö
tetéhez irt jegyzeteiben azonban kellő óvatosságból 
már csak így reprodukálja Abafi azon jegyzetét : 
<t Luz za to (Marco ?) ,, 

E kétkedés csakugyan nagyon is helyén való, mert 
Kazinczy Luzzatója nem lehetett Luzzato Marco, a 
Fortalazza del Judaismo di Abrabam Gher czímű mun
kának fordítója, mivel az akkor (1786) a triesti zsidó 
normális iskolának tanítója volt. Ö rá Kazinczy ama 
kitétele sem illik, hogy cc gazdag,>. Sokkal valószínűbb, 
hogy aszóban levő Luzzato: a hires Luzzato Sámuel 
Dávidnak nagybátyja : Luzzato József Alóze.s volt, egy 
gazdag és müvelt görczi zsidó, ki francziául is tudott 
és Mendelssohnnak is régi ismerőse és tisztelőj e vol t.~ 
Ezen Luzzato néhány évvel azelőtt Berlinben tartóz
kodván, gyakran érintkezett a hires zsidó bölcsészszeL 

* Busch, Jahrbuch 5608 110. l. Grünwald, Autobiografie 
S, D. Luzzato 139. l. Kayserling, Moses Mon<lelssohn 311. l. 
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Luzzato .J. M. jó barátja volt H erz R ombergnek is, ki 
t 782 1783-ig, addig mig állását a tr iesti iskolán ál el 
nem foglalta, Mendelssohn ajánlása folytán görczi há
zában szivesen látott venclége volt, R omberg is ép akkor, 
178G öszén tartózkodott Bécsben; az itteni kormány őt 
akkor a galicziai zsidóiskolák főinspektorának sze
melte ki, midőn Kazinczy is a kassai tanker ület n emzeti 
isko1 áinak felügyel őjévé való kineveztetése végett járt 
a csáazárvárosbao. Hosszú bécsi tartózkodása alatt 
Kazinczy azon is volt, hogy az ottani szel1 emi notabili· 
ti1Rokkal 1negismerkedjélr. Ezek közt volt a költő Al· 
xioger is, ki két évvel azelőtt Berlinben lévén, Mendels· 
twhnt meglátogatta és később levelezett is vele. Alig 
tóvcdünk, ha folteszszük, hogy Aixinger i smerősei 

közé, Mendelssohn révén, Romberg és Luzzato J. M. 
is tartoztak és bizonyára Aixinger volt Kazinczynak 
u,zon említett barátja, a ki őt Luzzatóhoz vezette. Ez 
ttl{kot· úgy mint hat óvvel azelőtt testvére dr. Luzzato 
lzsnk, bécsi jó bat'átjánál H.őnig Mózesoél, a ké-
8őub nemesitett Hőnig I zraél nagykereskedőnek és 
a flohányjövedéki hivatal igazgatójának testvérénél 
h~ kott. 

}ijzen körülménynyel egybevágnal< Kazinczynak erre 
vonatkozó következő helyrn.jzi n.datai is: <<Szállása az 
első Stockon volt a Grabcn és Stockameisen között 
n.z utczára)), mert ez irányban tett kutatásaim a bécsi 
vároBi archivumban éR az 1785-ilü H of és Staats· 
Sohematismus (213. lap) csakugyan azt derítették ki, 
hogy a nagytekintélyű Hőnig testvérek tényleg a 
Graben éa Stockameisen között elhúzódó Breuner
straeseben egymással szemben álló 1157 és t 154. 
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számú házakban laktak, melyek ma az 5., illetőleg 10. 
számmal vannak megjelölve. -

Kazinczy sok várakozás után \égre 1786 no\ember 
11-én be lett iktatTa i skolafelügyelői állásába. ffi,ata.
loskodása alatt elfogulatlansága és jóindulata a zsidók 
iránt még fokozódott, a mint ez világosan ki is tünik 
azon szóbeli jelentéséböl, melyet 17 7 augusztus havá
ban gróf Niczky Kristóf, országbirónak és az egész köz
oktatási ügy főigazgatójának a kassai kerület iskola
ügyéről tett. A II. J ózsef eszm eiér t rajongó ~iczky a 
különfé]e felekezetek iskaláiról tudakozódott éa midőn 
Kazinczy a kassai kerületi zsidó iskolákat említette, 
tudni óhajtotta, meg lehet-e azoknak tanítóival elégedve. 
Kazinczy erre - Pályám emlékezete 98. 1. - így felelt : 
cc Akarn ám, hogy sok ker esztyén iskolában volnának 
olyanok, mint a Szántaiban, Abaujban, az ismerte 
Mendelssohnt és többnek született, mint csak zsidó 
gyermekek tanítójának, túl van az apróságokon, de 
szereti felekezetét. A zsidó is ember , mondá Niczky. 
Bá1· polgár és munkás polgár is volna.» 

Ime hazánkban az első, még pedig igen fényes hiva
talos elismerése egy zsidó tanítónak oly férfiu részéről, 

ki akkor a tanügy terén tekintély volt. Oly időben, 

midön a honi zsidóság müvelödésének melegágya 
országszerte még a chéde1· volt és az ősrégi megmer e
vedett nevelési rendszerből csak elvét\e kezdett itt-ott 
kibontakozni a modernebb iskoláztatás 1·eformja -
már akkor akadt oly derék zsidó tanító, kit egy Kazinczy 
F erencz sok keresztény tanítónak mintaképül tün
tet fel. 

Bizonyos, hogy mindenki előtt mintegy magától fel-

Ar. IMIT É vkönyve 1899. 
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t6dnl itt i a kérdé : vajjon ki lehetett azon ismeretlen 
vidéki z idó tn,uitó, kit Kazinczy az oktatásügy legfőbb 
vezetőj e elött úgy feldicsér eml 'kiratai.bn,n meg is 
örökíti, n nélkiil hogy nevét is ránk hagyta volna? 1 

A kegyelet érzületétől erkentve, ez irányban sokáig 
hiába é ered ro · nytel n ül kutattn.m, mig rá nem 
nkndhnttmn Kazinczynak tanfelügyelői minöségében 
ra. kormt\nyhoz beküldött oly jelen tés 're melynek alap· 
ján lehets 'ge ; vált e derók tRJlítónnk nevét a feledés 
e~ porlepte akták hotnályából az utókor részére nap· 
fényre deríteni. 

Ugyanis nz országo leYélhirban őrzött tantigyi ok· 
mányok kincshalmaza között van egy kimutatás 3 azon 
2 tanitó-jelöltrőt kik az 17 7 ·i ki nyári félévben a 
kassai prR'parandiában tanítóviz ·gt\t tettek. Ezek közt 
Y olt - három más zsidó mellett - n ziléziai Teschen
ben zületett llitschl Leou, kinek ro,ratában azon meg
jegyzés van; •Alkalmaztatott zántón.» \ Verwendet 
worden: szántó.) 

Ezen tnnitó a következő évben - nyil'lán II. József 
időközben 17 7 jul. 23-an kibocsátott rendelete foly
tán 8 - •Singer• ~ezeték- é Leon helyett .. Leopold» 

1 Kis ..\ron tA Wt\gy. u~pi k. tnnHt\~ története• cziwü 
wunkáján~k l. k. l lS. lapjt\u. :\lendelssohnnnk mondja ezen 
szántt\i tanitl\nak noYét. De nz nviln\n csak tollhibn és now 
,·alami személy i t)Ui pro t} UO. L. Peth es Ja\nos. Kazinczy lllint 
paed~ogus l O. l. 

~ Orsz. h·U. 'chol. nat. 17 7 2 971/HJ 6. 
' Ezen ren<lelet ér\elmében winden zsidónak 17\:n januúr 

1-jtitöl kezdve határozott némt•t vezeték é-s egyéni uo,·et kellett 
föh·enni. 
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személynevet vette fel, mert Kazinczynak 178 nyar1 
félév végén beküldött jelentésében mint abaujszántói 
tanító Singer Lipót cc Leopold Singer • szerepel. E név
hez Kazinczy saj átkezüleg irta oda a más tanító rova
tában alig található szavakat : •Hat schöne Kenntnisse 
und ist genu g fieissig.)) 

.A már fentemlített más bá1·om zsidó tanító között 
volt egy poroszországi Potsdam születésü és ába uj
Szinán alkalmaztatott Benjarnin Jfózes tanító, de 
ennek nem sikerült magának Kazinczy figyelmát és 
elismerését oly mártékben kivívnia, mint H:irscbl Leon 
r ecte Singe1· Lipótnak, kinek emlékét Kazinczy önélet
raj zában, ámbár névtelenül, ránk hagyta. 

Kazinczy azonban nemcsak a müködésben le\Ö zsidó 
tanítók iránt volt figyelemmel és elismeréssel, hanem 
gondja és jóindulata kiterjeszkedett a tanitóságra ké
szülö zsidó ifjakra is. Tanuskodik erről egy 1787 szept. 
7 -éről kelt bécsi udvari kanczelláriai leirat, melyben 
hivatkozással a kassai tankerület utolsó félévi jelenté
sének egyik pontjára, meghagyatik, hogy a tanítói 
hivatalra késziilö szegénysorsú zsidó jelöltek, ép úgy 
mint más felekezetü szegény jelöltek, pénzbeli segély
ben részesítendök. 

De hogy Kazinczy, a. kassai tankerület éltető lelke és 
hazánkban akkoriban a legtevekenyebb taufelügyelö, 
mennyire szivén hordta · az általános tanügy feh ·ü·á.
goztatása mellett még a zsidók müvelődését és főleg 
iskoláik szaporítását, azt mi sem bizonyithatja ékes
szólóbban, mint az ö gyako1·i, pontos és példás hi'"ata
los jelentései. A hol kerületében nagyobb zsidó község 
volt1 ott mindent elkövetett, hogy a törvényeknek meg-
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felelő nemzeti zsidó iskolát állítsanak. A végett ren
desen személyesen ment az illető helységbe, hogy az 
clöljá1·ósággal az iskola létesítésének ügyében értekez
zék és ha a tárgyalás eredménynyel j árt, nyomban 0 
maga sa j átkeztHeg fogalmazta és mogirta az iskola
alapító szerződést, melylyel, úgymint másfelekezetüek
nél, a közeéget az iskola ellátására és fentartására 
kötelezte. Bizonyára sokakat érdeklő dolgot cselek
szünk, midőn egy ily szerződést hiteles másolatban itt 
közlünk. A nagy Kazinczy a zsidó iskolaügy szolgála
tában nem mindennapi érdekesságú és jelentöségü lát
vány. Ime: 

28500 
Orsz. Lvlt. 1788 

2382 

Unterzeichnete Vorsteher der jüdischen Gemainde des 
Máder Distrikts im Zempliner Comita te beurkunden hierrnit, 
dass na.chdem der hochedelgeborene Herr Franz v. Kazinczy, 
königl. National-Schulen Inspektor des Kaschaner Litterar
Bezirkes auf unaere demselben eingereichten Bittschrift die 
Übersetzung der Bodrog-Kereszturer jüdischen National
Rehule nach Mád begnehmigt hat, wir uns in Ansehung del' 
allerhöchst vorgeschriebenen Dotation dieaer ~?;U Mád er
richtenden Schule in Folgenden verbunden haben. 

l. Bestimmen wir den jahrlichen G ebalt des dab ei an zu· 
st~ll~nden Lehrers in Hundertfünfzig Rheinisch Fl, wozu 
Wlr lhm noch ein freies bequemes Quartier und 12 Klafter 
Brennholz geben wollen. 

2. ~ollen wir für die Schule ein geraumiges, bequemes 
und hehtes Zimmer ausmiethen und daseelbe mit Banke 
und Tafeln, sowie a.uch mit allen andern Schulnothwendig 
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kaiten versehen, die der ünterricht unserer Kinder erlor
dern wird. 

So geschehen zu Mád d. 1 O. }fa y 17 

Franz v. Kazinczy m . p. 
könig]. National 

Schulen Oberanfseher. 
L . S. 

I n Signum autbentim 

Ladislaus v. Péchy m. p. 
de Lőbl Zemplin. Comitats 

Stub ]richter. 
L. S. 

Itt következnek a zsidó fel
hatalmazottak nevei héber 
hllrziv iratban ; az oh-asha
tatlan nevek kipontoZTa \"an
nak: 

Beczalel Deutsch, ~Iádból 
m. p . 

Hirsch Géres, l fihályiból 
m. p. 

Dand ...... lionokból m. p . 
amuel )[antner, Szerenesből 

m- P· 
Aron Czinobe:r (? ) Szerenesből 

m. p. 
V o:rsteher und Bevol.l.machtig

ter des Orths selbst. 
Bevollmachtigte:r von der 

Stadt Made 
C:-1~ :"1at1rl..,1 n~~ én Eli

ezer pondon m. p. 
E liezer Aron "Morgenstern 
Regirer YOD Gagy m . p . 

Szimche Schönhauser (?) .. . .. 
m. p. 

. . . . . Cze\"i Mannheim m. p. 
?.foses, Arjeh Leb fia. Kobn. 

De Kazinczy a meglevő zsidóiskolák iránt is áHan
dóan érdeklődött. Megfordult Ujhelyen, Miskolczon, 
Szántón, mindenütt vizsgát tartott, és a látott és hallott 
dolgok úgy vésödnek lelkébe, hogy hivatalos eljárásá
nák ezen mozzanatai emlékezetében nem az utolsó 
helyet foglalják el. Így látjuk, hogy midön budai útjá
ból való visszatérése után Szilágyi Sámuel, tiszán
inneni reform. superintendesnek 1787 aug. 15-én irt 



70 
l 

'MANDL BERNAT 

l evelében 1 az iskola létesítésé1·e n eki még juliusban 
személyesen Miskolczon igért deciaratiának beküldését 
kóri, hogy ezáltal az iskola létesűlését és a gyermekek 
javát roielőbb előmozdítsa : ~zt írja Kazinczy : ((por
Yocálonl itt magamat Vadnay mTa és mindazokra, a 

kik a zsidó tanító examenjén jelen voltak, ,> 
Midőn Kazinczy hivatalba lépett, tankerületében 

csak három zsidó iskolára talált; és három évvel ké
sőbb, midőn a melléje adott négy iskolalátogatót hiva
talukba bevezette t 178n decz. 20), ez alkalommal hozzá
juk intézett beszédében 2 már hét zsidó iskoláról ~ szól. 
Bu~gósága folytán a kassai kerületben a kerület összes 
nemzeti iskoláinak száma ezen idő alatt 79-töl 124-re 
t.'melkedett, külön a zsidó iskolák száma pedig meg
kétszeresedett. 

Kazinczy iskolai eszmény képe ugyan a V a.n Swieten 
tervezte vegyes iskola volt és kezdetben itt~ott sikerült 
is neki, hogy közös iskolát létesítsen; de késöbb fájda
]omiuallá.tván, hogy az általa. végtelen ül nagyrabecsült 
Swieten akarata hazánkban minden felekezetnéllegyőz
hetetlen nagy ellentállásra talált~ működésének súly
pontját inkább arra irányitotta, hogy az egyes feleke
r.ctek keretén belül minél több nemzeti iskolát alapít
has~on, hogy legalább így megvalósíthassa hivatalba 

' Irodalom tört. közlemények II. k. 5~7. ég :ll. Zs. Sz. j , 94 . 
.W . l. 

! Hivatalba bevezetö beszéd stb. Kassa 17 9. Ellinger. 
Magyar kiadású péhlány nem állván rendelkezésemre, a 

következő idézetet is az azonos német példányból \ettem, 
lllelyet IUl Orsz. Levélt. öriz. · 

1 Mi~kolcz, Cjhel~· . Hnnfaln, Szántó. Sziua. Maid. Cng,-:\r. 
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lépéseko1· fiatal szivének nemes hevével feltett azon 
szándékát, mely szerint «minden vallásbeli bonfiak 
nevelésére>> hatni fog. 

Azonban arra is törekedett, hogy a különböző vallá
snak közti viszonyt barátságosabbá, bizalmasabbá tegye. 
Ezen humanus elvet soha szem elől nem tévesztette 
és irányadónak tűzte ki az alája rendelt iskolalátoga
tóknak is, midőn installácziójuk alkalmával így szólt 
hozzájuk: <l Itt-ott a katholikusokban a protestaosok 
iránt, a protestaosokban a katholikusok il:ánt, a zsidók· 
ban a keresztények iránt több bizalmat, több testvéri, 
emberi és hazafias érzületet kel tettem. u 

17 9-ben ismét Bécs be ment, mert szükségét érezte 
annak, hogy Svietennel beszéljen és megnézze, (<hogy a 
bécsi iskola mily példát ad.>) Ezen alkalommal is ipar · 
kodott a bécsi művelt társadalom kiválóbb férfiaival 
érintkezésbe jutni. Fölkereste régi barátjait és isme
rőseit és sok új ismeretséget kötött. Autobiogt·afiájá
ban erről írva, felemlít megint egy zsidót, most is neve 
Plhallgatá.sával. Bécsből visszatérvén, Pozsonyban az 
ottani papnevelő igazgatóját, Döme Károly barátját és 
neves írót a l"árhegyen levő intézetében meglátogatta. 
A vele folytatott beszélgetést idézvén, azt mondja : 
«Egyszersmind jelentem, hogy e napokban egy prágai 
zsidó fogja meglátogatni, de a ki inkább isme1·i Spinozát 
és Lessinget mint a Tha1mudot . ., 

Itt újból nagy kérdőjel előtt állunk : ki lehetett azon 
zsidó, kivel Kazinczy mostani bécsi tartózkodása alatt 
érintkezett és ki már azon időben - écoutez et éton· 
n ez - katholikus papnevelőbe látogatóha ment? 

Legközelebb fekszik a gondolat, hogy valamely 
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miivelt zsidó, kikeresztelkedés czéljából, akart oda 
menni, a mint akkoriban tényleg sok zsidó áttért; de 
ez ellen szól a kö1·ülmény, hogy a szabadelvű, reformá
tus vallású Kazinczy kitérésnél közvetítöi szerepre 
nem vállalkozhatott volna, mert hitehagyónak nálánál 
nagyobb megvetöje nem volt. Hisz alig egy évvel ké
sőbb ugyanannak a barátjának: Döme Károlynak írt 
levelében a kitért W áhliról 1 így nyilatkozik : <(A becsi.i.
letes ember minden Religio nevezete alatt megfér és 
100 Con,·ertita között nincs egy, a ki vagy magát, vagy 
azokat, a kikhez állott, vágy mind a kettőjüket meg ne 
csalná.2 

Minden jel inkább an·a mutat, hogy a szóban levő 

zsidó Herz Romberg volt, ki azon időben mármint a 
galicziai zsidóiskolák felügyelője szerepelt és 1789-ben 
Bécsben lévén, bizonyára azon volt, hogy r égi ismerő
sével és magyarországi kartársával talá lkozzék. Rom
berg tudvalevőleg Liebenben, Prága egyik külvárosában 
született (17 49) és mint Mandelasohn barátja és gyer
mekeinek nevelője csakugyan jobban - vagy legalább 
egyaránt - ismerhette «Spinozát és Lessinget mint a 
Th alm u d ot.» 

Ha Romberg kiváló személyét nézzük s a tényre 
gondolunk, hogy a kormány épen öt tartotta legalkal
masabbnak a rabbik bölcsészeti kiképzésére, 3 értbetövé 

1 
W áhli K. András a kassai normális iskolának volt profeszora. 

' Váezy, Kaz. levelez. ll. 126. 1. 
·
8 

Wolf, Studien zur .Jubelfeier der \Viener Universitii.t 110. !· Romberg később ruint cs. k. iRkolatauácsos Prágában tény· 
eg nagy befolyáRt gyakorolt a zR id ó tanítók és rab hí k 
modernehb kiképzésére. 

• 
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lesz előttünk az is, hogy mi indíthatta őt egy katho
likus papképző- intézet látogatására, mely hozzá még 
Pozsonyban, a magyar zsidók (( Czion1> -jában feküdt, hol 
egyuttal alkalma nyilt a magyar zsidóság szivébe is 
bepillantani. 

Fenti sorokkal még nem maritettük ki a kinálkozó 
forrásokból mindazon ado,tokat, malyekkel Kazinczy 
életének összes é1·intkezését a zsidósággal kimutatható 
volna. N evezetesen költői müvei l{ ö z t van egy néhány 
oly szellemü terméke, malyeknek csírái a biblia szent 
talajába.n gyökeredzen ek. Taniigyi hivataloakoelása alatt 
is akadit még egyéb alkalma, hogy az ország északkeleti 
negyedében lakó zsidóság mű velődésére szelid és üdvös 
hatást gyakoroljon. Ezen tanulmánynak czélja csak az 
volt, hogy zsidó voltunk szempontjából új világot veA· 
sünk azon férfiunal{ általános emberi jellemére, ki 
II. József és különösen Van Swieten apostoljának 
szegődvén, mégis forrón szerette hazáját; ki a germa· 
nizáczió szolgálatában magában hordta nyelvünk újjá
születésének éltető et·ejét; és a ki tnély vallásossága 
mellett felebaráti ezeretettel arra törekedett, hogy min
denki részesüljön a tudományok kincseiben, és hazá
jának minden tAgja valláskülömbség nélkül részt vegyen 
a közboldog~ágban. 

Budapest. Jimu/l Benuíl. 
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A német l<ópirás ujjászületése körülbelül másfél év
százn.ddn.lliatalabb, rnint az olasz festészet föllendülése. 
A tizennegyedik szt'~zttd első feJéből csak elvétve talá
lunk ogy-ogy l<ópet. Annál feltünöbb, hogy a két iskola 
fénylwra ngyanegy időbe esik. H.n,fael és Dürer kortár
sak voltak, és a tizenötödik század 1nó,sodik fele, délen 
is nwg észnkon is, a beálló hanyatlás ideje volt. Ta
gadhatn.tlan, hogy ezen egykoníság nem a vak szeszély 
nlüvo, ós n, n1ütörténetnok egyik legkivtUóbb érdeme 
volt, n. kót orsztig nl Ü vószi összefüggését kimutatni. 
Csnkhogy ezen összefüggos n. képirásnak inkábh tech
nikn.i oldnlitra vonn.tkozik, n tárgyn.t ós n. miivészi fel
fogást illetőleg, n. kót orAzúg egymá~tól függetlenül 
já1·t ol . 

· Az olasz renaissance az ókor pogány kultnszának 
canpa\.fu\n hnln<l, nz oröshitü Dante yezetöje a k(_)rcsz
Mny poldon keresztül a pogll,uy Vorgilins. Az olasz 
k(Ípirth~ <'s ~zohrásznt, de különösen ez utóbbi, nz Itúlin. 
földjt~n szétszórt n.ntilt szoborm\ivük példájú.n tökéletes· 
hül, (\s hál·ba az ogylu\z szolgálntábnn áll, mégse1n ret
ten vi~sza a profán tú.rgynk feldolgozásától se1u. Ez n 
~ultha irányuló tekintet clősze1·etettel pihen tneg nz 
ot€:'stamentom alakjain, és ninos nz olasz l·ruuüssnnce
nnk <'gyotlen egy tuiivósze sen1, n ki nem merítet.t 
volna a hiblil\ból, n. ki n~m tloJgoz~tt. '\"Olnn fel t'>teR
tnmeutolni tt\.rgyat. Az n k('l'eszt~n~·sl'g, tuely Olnsz· 
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országban a renaissance idejében a képfaragóknak és 
képiróknak foglalkozást adott, és a melyet Heine szel
lemesen nevez átszellemült pogányságnak, a zsidó 
biblia alakjait annál könnyebb lelkiismerettel vehette 
a maga számára igénybe, minthogy az egyház magát 
ft~Z ótestamentomot is annektálta, és magát a valódi 
Izraélnek tartotta. A kereszténységnek ilyetén felfogása 
nem egyeztethető össze a· vakbuzgósággal, és tényleg 
tapasztalha.tjuk, hogy Olaszország türelmetlenség dol
gában Európa többi országainak mögötte áll. 

Lényegesen másként áll a dolog Németországban. 
Igaz, hogy itt is az ébredő humanizmus indította meg 
a müvészi mozgalmat, de a ker eszténység itt nem volt 
annyira bellén és római emlékkel szaturál va, mint Olasz
honban. A klasszicizmus csak az irodalomra hatott ter
mékenyítőleg, a 1ni:ívészetet nem volt képes befolyá
soln i. A korszellem és a közvélemény itt mindenkor a 
vallási türelmetlenség j egyében állott. Ez a türelmet
lenség annyira ment, hogy a nem tisztán keresztény 
tárgyú miívészet az egyházi képirásba csak el vétve birt 
behatolni. ·Ez az olHt an nak, hogy Németországban csak 
elvétve találunk ótestamentomi tárgytí. festményt. 
A kisebb művészek egyáltalán nem, a hirnevesebbek 
petlig csak nagy ritkán fordultak a mi bibliánkhoz. 

A képirók műveltsége és társadalmi állása, valamint 
n klimatikus viszonyok is nagy befolyással voltak a két 
ország képirásának eltérő fejlődésére . 

Az olasz cinquecento müY"észe nem volt egyolda!.ú 
embet·, hanen1 magába szivta korának miiveltségét. Ot 
foglalkozásán kíviil sok más egyéb is érdekelte, és n. 
mit miiYószileg alkotott, az nemcsak mint tárgy, llauew 
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miut probléma ragadta meg tigyelmét. Már pedig mű
vész, a ki problémát akar megoldani, az ótestámentom 
elbeszéléseiben talán kelleténél többet is talál. A német 
müvész - többé-kevésbbé - kézműves volt. Dürer 
Al brecht, a németeknek tagadbatlanul legkiválóbb mü
vészi egyénisége, a képirásból nem élhetett meg, és szük
ségböl foglalkozott a fam etszéssel, a malynek alkotá
sait felesége a nürnbergi vásáron ponyván árusította 
ol. Bármikép méltaFlSuk is Dürert, bármily elismeréssel 
adózzunk is néki mint müvésznek, a roppant tudo
mányú Lionardoda Vinci vel, a nagy műveltségü Michel 
Angelóval és a finom szellemű Rafaellel össze nem 
hasonlítható. Az ö látóköre meglehetős korlátolt volt, 
és azért csak nagy nehezen szabadulhatott meg az egy
ház dogmája alól. A mit Olaszországban a végtelen 
jámborságú Fra Angelico bizvást festett, bibliai tárgyat 
Dürer csak félve mert ecsetje alá venni. Ádám és Éva 
kettős képe, mely jelenleg a flórenczi Palazzo Pitti gyűj
teményében látható, Olaszországban készült, a renais
sance nagy meatereinek hatása alatt, és kézzelfogha
tóan bizonyítja, hogy mily nagy volt az eltérés a két 
ország kereszténységének világnézlate között. Dürer, a 
ki odahaza alig mert más mint evangéliumi tárgyat 
feldolgozni, rögtön az ótestamentomhoz fordul, mihe
lyest csak Olaszország földjére teszi lábát, és az emberi 
test természethű ábrázolására nem talál alkalmasabb 
thémát, mint az első emberpárt. 

A klimatikus viszonyokat is fölemlitettem. Tulajdon
~ép . azon befolyást kellene feltüntetnem, a melyet az 
egalJ gyakorolt az olasz és a német építészet fejlödé
Rére. Ezt azonban megtette már Taine a művószetek 
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filozófiája czímű klasszikus értekezésében. Itt elegendő 
lesz azt fölemlíteni, hogy az olasz renaissance épületei
nek tág, hüvös csarnokai és nagy falterületei a kép
irásnak óriási tért nyitottak. Természetes, hogy akkor, 
a midőn a falterületek diszítésére gondoltak, az uj tes
tamentum eseményei nem voltak elegendők azoknak 
benépesítésére. A mennyire lehetett, feldolgozták a ke
t·esztény biblia legapróbb részleteit, de hát mindez 
nem volt elegendő azon sokféle feladat számára, a 
mely az olasz művészetre várt. Az ótestamentom kiváló 
mozzanatainak feldolgozása tehát természetes követ
kezménye volt az Olaszország földjén megindult rend
kivül élénk művészi tevékenységnek. A német művé

szetre nem várt ily gazdag és sokféle feladat. A csues
ives egyházi építészet a falterületeket felbontja, és már 
szerkezeti tulajdonságainál fogva sem alkalmas a kép
irás fejlesztésér e. A mi hely rendelkezésre állott, az 
alig volt elegendő a keresztény bibliai tárgyu képírás 
számára. Az ótes.tamentom ilyképen a háttérbe szo
rult, és nem nyujt oly gazdag, változatos képet, mint 
Olaszországban. 

A mondottakból kiviláglik, miért találunk Német
országban aránylag kevés festményt, melynek tárgya 
az ótestamentomból való. És ez a kevés bibliai tárgyú 
kép nem a templomokban és székesegyházakban, ba
nem a városi ta.nácsházak üléstermeiben és a várkas
télyok csarnokaiban látható. Ezen csekély számú ótes
tamentomi festmény között van egy néhány, a mely a 
német képirásnak legkiválóbb képviselői, és a biblia 
ismét bebizonyította, hogy ott, a hol a művész belőle 
merít, a müalkotás már magában rejti a siker első és 
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fő fol tó te l ét, a~ emlékszerüséget és a drámai mozdu-

lato t. 
Szoros öl.'tclomben véve, a nén1et művészetnek első 

ós lcgldvúlóbb képviselőj e a magyat· származású Dürer 
Albrcoht, u. lünok ohtsz befolyás alatt készült Ádám és 
l~vt1 ozinrii festn1ényét már föle1ulitettük. A kép úgy el
rende~és, mint s~ínhatás dolgában az olasz cinquecento 
nyomft.n hu.lad, ós a mezitelen emberi test anatómiája 
Mtltllcp n1eg. Összehasonlítva az olasz művészek által 
gyoJtnl.n feltlolgozott, az első en1berpárt feltüntető ké
pei vel, rögtön BZelubeötlik, hogy Dürer alkotása a 
1\1 ich el Angelóéval össze sen1 hasonlítható. A nagy 
oh~HZ n1iivósz a hibliát n1t\.skép, és tegyük csak rögtön 
hozzá, hPlyesebbeu fogta fel, mint Dürer. Ez a német 
liltivúrosí nyárspolgár, n.t'. n ldasszikus n1ilveltségii mü
vósz, ze1uüvegén keresztül látta a bibliát. Dürer pon
to~tU\ ós helyesen fest, ecsetkezelésében tt r észletek 
nprólékos kidolgozásában a tiihöz azokott fametsző jut 
Eh·vónyre. Színhatás dolgáhn.n Di'irer ne1n áll mögötte 
t\ velencz.ei Ü;kola szinpompás képviselőinek, és a kom
poziczió n z 11ln.pos és tá.rgyát l\ om olyan felfogó müvészl'e 
vnll. De azé1·t az ö Adám ós Éváját a költészeti azép
ségben oly '~gtelenül gnúing első emberpár1·a.l, a me· 
lyet a ixtusi kápolna halhatatlan festője alkotott, egy· 
tnt\s 1nellé tHlita.ni nem szabarl. Düre1· egy ernberpá.1·t 
tilntet föl, o. mely u1i által sem vtílik ki . Csak az attri
butumokt az nln1afa, a kigyó és n lángfegyverii kherub 
mondja\k nteg, hogy itt a biblitiunk jól ismert elbeszé
lése vau feldolgozva. A mih·ész n.zt festi meg, a mit a 
biblia elbeszel, tnJ&u illusztrálja a bibliát, de a szent
in\s szellenlébe nem hatol be. A kép láttára nem az 
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emberi nem ősei elevednek meg előttünk, hanem egy 
jól megtermett emberpárt látunk, amely nem okvet
lenül a paradicsomban kell hogy lakjék, a mely egész 
jól képzelhető el más kö1·nyezetben. Dürer egyszóval a 
biblia szavait festi, míg Michel Angelo ecsetje a szent
irás szelle1nét tárja elénk. És ba már Dürert min
den áron valamely olasz festővel akarnók össze
hasonlítani, úgy nézetem szerint Massaceiának hason
tárgyú alkotása a legalkalmasabb példa volna. De még 
ezen másodrendű olasz müvész is sokkal drámaiabban 
fogja fel az emberiség történetének ezen első kima
gasló, és müvészi m egörökítésre alkalmas jelenetét, 
mint a korlátolt látókörü nagy német müvész. Nem a 
Diirer hibája, hogy ő nem volt képes fölemelkedni a 
biblia fenkölt. SZt' Hem éhez. Az új testamentom ese
ményeit valószinüleg jobban festette meg; hogy ezen 
tárgyú képei mennyiben hatolnak be az evangélium 
szellemébe, azt megítélni nen1 tartom magam kompe
tensnek. De hogy Dürer a bibliát, mármintami bibli
ánkat, nem értette meg, hogy annak szellemébe beha
tolni nem birt, azt minden irástudó zsidó ösztönszerü
leg érezni fogja. 

Az ifjabb Hans Holbein, a világhírű halotti táncz 
nagy meatere a második és utolsó aszoros é1·telemben 
vett német mü vészek között, a kinek alkalma volt 
ótestámentomi tárgyat festeni. A baseli \árosi tanács
ház nagy üléstermének falain látható az a két hatal· 
mas kép, a mely a német renaissance bibliai tárgyú 
festészetének csaknem egyedüli, de mindenesetre 
méltó képviselője. Az egyik képen azt a jelenetet lát
j uk megörökítve, a melyben a filiszteusok ellen rieelt 
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háboruból hazatérő Saul, Sámuel prófétával találkozik, 
a másikon Rebábeámot, a mint Izraél küldötteit gőgö· 
sen visszautasí t j a. 

Mindkét képnek n~m vallásos , han em polgári eré· _ 
nyeket dicsőítő tendencziája van. Amott a földi hata
lom korlátolt volna, itt pedig az egyenetlenség és a 
polgárbáboró káros következményei intik megadásra 
és békés együttlétre a késő nemzedékeket. A renaissan· 
cenak, ideértve az olasz renaissancet is, csak kevés 
alkotása van, a mely ethikai és mű vészi becsénél 
fogva, ezen két remekművel versenyre birna kelni. 
A ki látja azt a szánalomra méltó alakot, mely a pró· 
féta érczsulyú szavai alatt görnyed, a ki tudja, hogy ez 
a kétségbeesett, szánalomra méltó alak n em holmi 
jött·ment ember, hanem Izraélnek f-ölkent, és a harcz
térről épen visszatérő győztes királya, az egyszen·e 
felfogja azt a mély értelmet, a mely a prófétizmusban 
lakik. Mert az aggastyán, a ki jobbjával vándorbotj áJ:a 
támaszkodik, balját pedig_ félelmetesen az ég felé for
dítja, a kinek hatalmaA hangja a felhöket ostromló 
orkán vad üvöltését túlharsogja, az nem közönséges 
halandó többé, hanem Istennek meghitt szolgája, 
a kit ö hivott, hogy hirdesse szavát az ember fiai· 
nak. 

A bibliai tárgyú képirásnak eme hatalmas alkotása 
· előtt elnémul a kiesinyes kritika. N em érezzük a.zt az 

a.nakronizmust, a mely a Lanzkneeht mezébe bujta
tott királyi kiséret kelt, nem azt a fájdalmas pusztítást, 
amelyet a terem nedvesaége okozott, nem bánjuk azt 
sem, hogy a háttérben vonuló juhnyáj elmosva látszik, 
csak a két főalakot látjuk a mint egymásra bukkannak, 
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csak a próféta feddő szaTát halljuk • engedelmesség 
jobb, hogy sem az áldozat• . 

A Rehábcámnál járt küldöttség lágunyolását ábrá
zoló kép még romlottabb állapotban jut{)tt reánk mint 
az előbbi. De itt is felismerhetjük •tx ungue leonem• . 
Azok a férfiak, a kik a könnyelmű király gunyolódó 
szavait némán tűrik, nem azért hallgatnak, mert ben
nök szalgalélek lakik. Egytől egyig riharedzett, elszánt 
embereket látunk maguk előtt, a. kikben csak azért 
nem forr fel a boszoálló harag, mert nincs közöttük 
egy sem, a ki kezét föl akarná emelni fölkent királya 
ellen. De az biztosra vehető, hogs ezen nemes büszke
séggel telt alakok másként, férfiak módjára fogják meg
torolni a vett sérelmet, és már hallani Téljük a 1"álaszt, 
a melyet ök a király szavaira fognak adni, már halljuk 
a jelszót, me]y kihat az egész népre, és a mely föl
kelésre szólitja Izraél törzseit. Meggyőzö erövel jut
tatja itt a művész kifejezésre azt a gondolatot, hogy a 
leghivebb alattvalókat is Jázadásra birja a zsarnok esz
telen gőgje. A kompoziczió tökélete y-oJta, a mozdnla
tok kerekdedsége, a drámai ellentétek finom kidombo
rítása és a. felfogás nagyszeröeége, az ifjabbik Holhein 
ezen alkotását a minden korok legkiválóbb miialkotá
sainak soraiba emelik. A mit Dürer még nem értett, a 
mit a humanizmus hódít.ott vissza S émet-országnak, a 
bibJiát alaposan megértette Erasmus meghitt banitja. 
Holbein. És a mint ö életében szakított minden eló
itélettel, úgy alkotásaiban is az objectiv miívész állás
pontjára helyezkedett. Azon festményeiben, a me1yek
ben az evangélium kora beli zsidóságot, habár csak epi
zódikus szerepekben tünteti föl, nem teui ezt azon 
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animózitással és balga zsidógy{Hölettel, mint a kora
beli többi müvészek. Ö a zsidóban is az embert tünteti 
föl, és a templomban való bemutatáBon a szereplö sze
mélyek egytől-egyig nyugodt méltóságot árulnak el. 
ő nem dicsőíti a kereszténység tiszteletremél tó alak
jait a zsidóság rovására, hanem egyforma mértékkel 
mér zsidónak és kereszténynek egyaránt, ekként örven
detes ellentétet képezvén Dürerrel szemben is, a ki 
még a tizenkettedik század korlátolt és előitéletekkel 
telt szellemében él és alkot. És ha Erasmust joggal 
mondhatjuk a reformáczió úttörőjének, akkor Holbeint 
bizvást nevezbetjük a német képírás reformátorának, a 

ki a.z egyház szabta szük korlátokat átlépve, művésze

tét felszabadította a felekezeti j ár om alól. 
Düret· és Holhein a német müvészetnek nemcsak 

legkiválóbb, hanem egyszersmind egyedüli monumen
talis képviselői. Utánuk az apróbb müvészek kora kö
vetkezik. Apróbbak nemcsak mi:ívészi j elentöségüknél, 
hanem a választott tárgyak tartalmánál és a képek ter
jedelménél fogva is. A bibliai tárgyú képiráara mind 
kevesebb feladat vár, a mi a reformácz1ó korában nem 
nagyon feltünő j elen ség. Helyébe az életképirás lép, a 
mely a nép alsó rétegeinek ezer baját és örömét dol
gozza fel. Az úgynevezett paraszt képek foglalják el a 

tizenhatodik század második felétől kezdve a német 
képiráslegkiválóbb poziczióit, az uj testamentum tár
gyait feldolgozó festészet csaknem telj esen a háttérbe 
szorul. Az a kor, a malynek Luther fordította biblia 
megnyilatkoztatta mély tartalmát az a kor nero 
szo:rul a müvészek inte1·pretácziójára. Talán itt látjuk 
legközvetlenebbül megnyilatkozni azt a tényt, hogy & 
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a biblia szellemétől áthatott kor nagyjában képgyülölő, 
ós talán ez is egyik oka annak, hogy miért nincs a 
zsidó népnek nemzeti művészete. 

A német hitrnesterek közül szintén ketten foglalkoz
tak ótestamentomi j elenetekkeL Az egyik a nép és 
katonaélet jeleneteinek kiváló mestere, Hans Sebald 
Beh eim, a másik a hanyatló német mű vészetnek utolsó, 
legjelentékenyebb képviselője Lucas Cranacb. 

Az első egy asztallapon festette meg Dávid király 
életét. A kép jelenleg a Louvreban van, és fl·iss szinei 
által oly élénken hat, mintha csak most került volna 
ki a meater ecsetje alól. Hogy a részletek a legna
gyobb gonddal vannak kidolgozva, hogy az egyes je
lenetek már-már a miniatur festmények hatását kel
tik, az Beheimnál, a . ki képeinek javarészét kis terj e
delemben és a legnagyobb aprólékossággal festette, 
nem lep meg bennünket. Hanem az, hogy ez a szatiri· 
kus művész, a ki csaknem kivétel nélkül mint kómikus 
lép elénk, a ki mindenütt csak a humort keresi és paj
zán jókedvet festi, hogy ez a müvész mily komolyan 
fogta fel a bibliá.t, az valóban meglepő. Ezen a téren 
nem ért tréfát, itt a biblia szent komolysága láttára, 
az ö1·ökké gunyolódó festő is megkomolyodik, és meg
kapó igazsággal, mélyen átérzett bensőséggel oldja 
meg feladatát. Dávid küzdelme Goliáttal, találkozása 
Saullal mintegy föltárják előttünk a biblia pszikológiai 
momentumait és a Saul h~lálát sirató Dávid alakján 
az igaz részvét és a mély bánat érzete ömlik végig. 

Nem az egyház merev szabályai vezetik itt a miívósz 
kezét hanem a tisztán emberi érzelmek hatalma. Nem 
azt a Dávidot látjuk magunk előtt, a kit az egyházi 
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bibliamngyat•t1.zók Krisztus előfutárjának tettek meg, 
bn.neru azt, a ki a zsidó nép emlékezetében még min
dig él, a zsidó történetnek és a nemzeti legendának 
egyaránt kedvelt alakját. Nent-zsidó müvésznek csak 
ritkán sikerül ily mélyen bepillantani a zsidó nép gon
dolatvilágttba, és osak ritkán sik€\rül igy - sine ira et 
tudio - minden felekezeti előitélet és elfogultság 

nélkiU valrunely bibliai alakot feltüntetni . Beheim úgy 
festette m~g Dt\vid kil·ály életét, a mint azt a zsirló nép 
szellemében nevelt és zsidó érzéstől áthatott zsidó mü
vész festette volna. En1lékszerüségre ezen cziklus szá
mot nem tart, de a bibliai tárgyú festmények kiválóbb 
alkotásai között 111élt6 helyet foglal el. 

Lucas Cranaob azon kevés német müvészek egyike, 
a kinek már társadalmi álllisa is kiváló volt. Három 
szász választó fejedelemnek udvari festője és meghitt 
bizalmasa. Luthernek és l\felanobtonnak személyes 
barátja, tökéletesen át volt hatva a refo1·máczió szelle
métől. Müvészi pályájának elején kiváló előszeretettel 
kereste föl a görög-róinai mithologia alakjait. Késöbb 
a humor és szatira szolgáJ.atába szegődött, pályájáJlR.k 
vegen pedig a festeszet technikai problémáival foglal
kozott elö zeretettel. Különösen a mezitelen emberi 
test finOD'l sziná.rnyalatai érdekelték őt, miért is nR&Y 
kedvvel festette meg a paradicsomi emberpár alakjttit~ 
Oranaehot azonban nem a biblia, hanem a festészeti 
probléma érdekelte, l'1gy hog_y az ö egyetlen bibliai tár
gyú festménye iU alig jöhe\ tekintetbe. 

A felsorolt negy müvészen kivül német festő nem 
dolgozott fel ótestamentomi tá.rgyat. Midön német fes
lészehól szólok, akkor csak a azoros értelemben ,ett 
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Németországra gondolok, tekinteten kivül hagyván a 
bibliai kápirás terén oly rendkívül gazdag Németalföl
det. Ez a faltünő jelenség, amely Luther fellépte után 
n1ég feltünőbb, hogy tudniillik a német képirás bibliai 
tárgyú festmények dolgában oly végtelenill szegény, 
magyarázatát a bevezetéskép felhozott okokban leli. 
A reformáczió utáni kort illetőleg pedig még hozzájárul 
a kezdődő p1·otestantizmusnak puritánizm usa, mely az 
egyházi pompa visszabatásakép,, mindenben a leg
nagyobb egyszerüségre törekedett, és az egyházakban 
a csupasz falterületeket előnyben 1·észesítette. · 

Németország büszkén vallja érdemének a biblia uj 
felfedezését és elterjesztését. Ezt ellsmerve, nem tagad
ható az sem, hogy a németeknek a müvészet, de külö
nösen a bibliai művészet te-rén ugyanaz a sors jutott 
osztályrészül mint Izraél népének, mely a hibliát al
kotta. A német renaissance csak el vétve fordul a bibliá
hoz, és csak ritkán meríti tárgyát az ótestamentom
ból. Mintha valami titokszerű ha.talom laknék a bibliá
ban, mely a művészet felvirágozását megakadályozza, 
mintha a bennlakó isteni szellem akként nyilatkoznék 
meg, hogy maga mellett idegen istent nem tür. Szel
lemóriás, a ki a müvészetek fejlődésének uj irányt ad, 
Rembrandt, Rafael vagy Michel Angelo tud csak be
hatolni a biblia szentek szentjébe, ilyent pedig a német 
képirás nem mutat föl. Vagy p~dig oly müvész, a ki 
az (lgyházi felfogástól áthatva dolgozza föl a bibliát, a 
ki a keresztény dogma mély igazságától áthatva, ezt az 
ótestamentom elbeszéléseire alkalmazza, ily mély va.l· 
lásos szellem - ha Németországban uralkodott is -
nem nyilatkozhatott meg müvészileg, mert a német 
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társadalmi viszonyok nem voltak oly kedvezők, mint a 
renaissancebeli Olaszország viszonyai. A szegényebb 
viszonyoknak megfelelően gyérebb a müvészi tevé
kenység is. És ha mindennek daczára van a német 
képirásnak a bibliai tárgyú festészet terén is számot
tevő képviselője, úgy ez csak azt bizonyítja, hogy a 
legmostohább körülmények sem voltak képesek a német 
müvészet ideális ezéizatát elfojtani. 

Prossnitz. Dr. Goldschmied Lipót. 

, 
BAROM ALAK. 

I. A HÁ.ZALÓ. 

Mi van eladó? Megjött a Simon, a ki a legnagyobb 
árakat fizeti . Ha van ócska ruha, régi czipő, kopott ka
lap, törött butor, Simon mindent megvesz. Ez a leg
jobb idő kérem alásan, mert mivel ünnep előtt min
den szegény ember akar magának valamit venni. Egy
nek kell egy szakko, a másiknak egy nad1·ág, czipő, 
az mindennek kell és egy ócska czilinder, az nekik 
egy finom falat. Most jön a Pészach, biztosan csinál
tak már nagy takarítást és kimustrálták a ruhákat, hát 
csak lesz valami eladó. Most fizetem a legjobb ára
kat, készpénzben, mindjárt, rögtön, édes nagysága. 
A mit nem tudok eladni itt, azt elküldöm Galicziába, 
a szegény hitsorsosokat is én látom el régi ruhával. 
~öi ruhákat is veszek, ez ugyan nem.. kél olyan jól, 

mlnt a férfi· ruha, mert a sz~gény lány divatos lajbiiba 
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akar járni, de nem baj, ha megmarad, jó lesz bélés
nek, összevágom, de megveszem. Lássák kérem, hogy 
találtak eladni valót ! Itt van először: egy nadrág, két 
nadrág .... Na bizony ezek rosszak. Hogyan is tudta az 
a nagyságos úr ennyire elszaggatni ; ha az uraságok 
előbb adnák el holmijukat, sokkal jobb üzletet lehetne 
csinálni, de ha addig várnak, mig folt folt hátára ke
rül, alúl meg a rojtok lógnak, akkor c ak nagyon ke
"Veset igérhet Simon. Nézzük a kabátokat; ezek tulaj
donképen nem érnek semmit. Ri vesz egy zsaketlit ? 
szegény embernek szakko kell, abban legalább moz
dulni tud; aztán a hóna alja ki van izzadva; minek 
hordta nyáron a nagyságos úr ezt a néhéz 1uhát? Hol 
van kérem a zsilé? mert az a fő. Zsilé nélkül nem ér 
az egész semmit. N a, és ez mi n den ? Tessék megnézni, 
lesz még valami eladó ; ezért a pár rongyért kár volt 
két emeletet mászni ; itt nem is lehet ezt eladni, mind 
kimegy Galicziába és még nekem kell é1·te portót 
fizetni. Mit tetszik kérni ezért ? Igen, három ka.bát, két 
nadrág, két mellény; ha azok volnának, de ez mind 
csak rongy, úgy éljen az én fiam (nincs) bármennyit 
adok érte, mindég veszíteni fogok. 

Persze, minden darabot külön . ... na ja, azt nem 
lehet . . . csak úgy általjában tessék az árát mondani, 
mert én ilyenért nem is tudok igérni. Igen, ha ez volna 
egy szalon-öltöny, mint vettem oda át a azoroszért 
házban, még tiz forintot is letennék, de ezert, akármit 
mondok, sok. Mi? nógy forintot adjak, ne tudjak ki
menni, ha többet ór mint egy forintot; de hogy lássák, 
hogy Simon' az a.z ombe1·, a ki fizeti a legjobb áraka.t, 
hát adok három koronát. . . lete~:~zem icle az aszta1rn 
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és viszem a portékát. A nagyságának lesz hely az al
máriomban, meg nem kell beszórni, ha már eszi a 
moly, hát nálam eszi. Négy forintot ? Igazán furcsa, 
ezért négy forintot kérni; csupa lim -lom, a mi a ház. 
nál csak útban van. 

Inkább tehetek két ezüst pengő forintot a bugye
lárisomba, mint ezP.ket a rongyokat a szekrényembe. 
Mit mondtam ? két forintot? Ha már lU szaladt a száj a

mon, hát legyen, megadom a két forintot, de minden 
ellenségemnek legyen mondva., milyen üzlet ez. Ne 
tessék gondolliozni; Simon meggondolt már mindent, 
itt van két forint, viszem a portékát, boldog ünne
peket! 

A lépcsőn: Adjon Isten jó napot, kedves postás úr! 
Hogy van ? mit csinál a felesége ? van már valami a 
bölcsőben ? Régen láttam mngát, most épen jókor jön· 
itt volna magán a.k egy nagyszerű, P. nom üzlet. - Be
cs o.ptam egy kicsit egy nagyságát. ott fönt ; az nem 
bün, inkább legyen a szegény embernek. Vettem két 
darab nadrágot, testvérek közt is megérnek hat forin
tot, de magának, a kinek j ó barátja vagyok, oda 
adom öt forint és ötven kra.jczárért. Ha nincs szolgá
latba és a kedves ténsasszony feleségével el aka.r 
menni sétálni, fölveszi és minden ember azt fogja 
hinni, hogymost jön maga a börzéröl. Finom pepita, 
angol szövet, egy piczit rojtos, majd a felesége baszegi 
és ki van egy kicsit javítva, nem baj, nem fog a kabát 
alól kilátszani. Nagyobb úr volt, a ki viselte, roint 
maga. Mit ér ha vesz valami ros!iz ujat ? az csak úgy 
elszakad ; na vegye meg, itt hagyom a házmesterné!, ha 
megfizeti és (.'Stefelé elviheti haza. Milyen büszkén 
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megy majd husvétkor a maga felesége az utczán, ha 
az urán igazi uraságoktól levetett nadrág lesz . . .. 
Akarja öt forintért a kettőt? Hol a pénz ? itt az árú. 
Mit gondol három forintért, nekem többe került, ha 
nem igaz, ne tudjak fölmenni; négy ötven az utolsó 
ára, kell vagy nem kell? Majd eladom másnak öt forint
ért. Lássa, én nem vagyok keményszívű ; hát olyan 
nagyon akarja . ... jó ... oda adom négy forintért, 
de ne sz ó lj o~ ám senkinek. 

Az utczán : Ott áll Farkas, a hordár! ravasz, mint 
egy 1·óka, de én. rajtam nem fog ki. Talán rátudom 
sózni az egyik kabátot; a nadrágokkal jól jártam; ezen 
az üzleten sz eretném behozni a maczesz árát; úgy te
szek, mintha nem látnám; majd ö jön felém, egyik ka
romról a másikra dobom a kabátokat, gusztust csiná
lok neki. Ahá, már közeledik. -Jó napot Farkas! mit 
csinálsz? Te még mindég itt állsz a sarkon ? a.zt 
hittem, már régen más üzletre adtad magadat ; mióta 
az az átkozott telefon van, nem valami sok dolga lehet 
egy hordárnak, ha csak nem viszed még most is a le
vélkéket ide föl. Csináltam itt egy iiz1etet, vettem há
rom kabátot, jó portéka, neked se volna épen rossz, ha 
Pészachra vennél egyet. Ha akarod, át engedek neked 
egyet, a mennyiben nekem van. Hat forintot adtam a. 
három kabátért : két forintért adok neked egyet ha 
mindjárt kifizeted, nálam már ninc pénz és még sze
retnék valamit venni, ilyen üzlet nem találkozik min
den nap. Mért akarod épen a kéket ? Y edd meg a. feke
tét, az sokkal finomabb. a kék hibás is, aztán feketét 
többet lehet viselni: én jót akarok neked. de ha tetszik. 
oda adom t\ kéket is ; de várjál elóbb megnézem ~ó lJ · 
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mert mért akarod épen ezt, vagyok én is olyan Rzemes, 
mint te. l!egláttad, hogy van valami a. zsebében, most 
azért sem adom, menj a nyakamról, úgyse osztozom 
-rel ed; micsoda jogod -ran neked ehhez a kabáthoz ? te 
\ etted 'ag. ~ én? Ki adta érte a drága pénzt? Megmon
dod, hogy találtam benne valamit, n em b!l.nom , letaga
dom, te i esküdtél már lJ amisan; majd elárullak én is, 
hogy viszed a levélkéket a 1 0-d ik szám alá., a kis
asszonynak, aztán nézhetsz sarok után. - Különben 
mit feleselünk ? Ebbe lehet egy pár értéktelen keztyü, 
egy rongyos zsebkendő, vagy egy skatulya szóda. Na, ne 
rázd úgy magadat Farkas ; akarod a kabátot két forint 
ért, a talált portékával együtt? Van benne, egy össze
tekert ccHa,doJa,>. 

Hová világíthatott magának ezzel az a nagyságos úr? 

II. A HORDÁR. 

~Iár tíz óra és még nem volt semmi gsefft l Hogy a 
mennydörgös ménkö ütne annak a telefonnak a köze
pihe. Másko1· eddig az a nagysága a harmadikon már 
összeveszett a szakácsnéjával és küldött engem a S?ler
zőhöz, hogy hozzak rögtön egy másikat ; én meg az 
övét elhelyeztem ahhoz a magányos úrhoz, itt vis-á-vis; 
most, csingiling . . . haHó! meg van. N em is érdemes 
már a cselédeket leheszélni. - Ahá, ottjön egy lány 
valami gubernánt, levél van nála .. . . Talán engem 
külclene? majd próhálok kicsit köhögni, hogy ész1·e ve
gyen ... úgy éljen ö, már beledobta a postkistlibe, én 
pe(lig rághatom továhh a pipa szára't.t ös köpköclhetek 
m~rgemlw; bizony jó últ.>H Hzél fuj itt a snrkon és né 
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csak egyre keresek, de nem találok aká1· jobbra nézek, 
akár balra nézek. Talán itt van kilátás? . . . . j ön a 
nagysága a másodikról, megy nézni, mi uj ság a nép
konyhában, az övében úgy se tudjami történik, majd 
megszólítom: «Nagysága édes, itt állok a legnagyobb 
napba, a legnagyobb hidegbe, mégis a nagyságától alig 
van kereset. Minek tetszik a teppicht a viczével porol
tatni, a ki egy részeg, lusta tót ? Hol van benne annyi 
erő, a mi én bennem van, ő belőle csak a pálinka be
szél; én kiverem a szinét, kiverem a visszáját, ki
söpröm eczetes vizz.el .... hát jó, nem vizzel .... szá
razon .. .. a hogy tetazik mondani . .. . elég. . . . olyan 
tiszta lesz mint egy ma azületett gyerek. Ha tetszik is 
nekem három-négy hatossal többet fizetni, hát az egy 
miczve; minek a drága pénzt abba a haszontalan 
viczébe törnni? én legalább vagyok egy szegény, tisz
teséges zsidó ember. Hát jöhetek holnap reggel? Rám 
bizhatja a nagysága, az rendesen meg lesz csinálva .. . 
nekem nem kell se a szakácsné, se más segítség ... . 
a teppich be lesz szórva, összetekerve . . . . a helyén ; 
az én munkám, meg a vicze dolga, mint ezer és egy. 
Ha abba talál valaki csak egy szikra port, fizetek száz 
forintot (még ha volna ae). Nem fogja megsajnálni a 
mivel nekem többet fizet. Alászolgája, kezét csókolom, 
fél hétkor ott leszek .... ·N em szabad hét előtt po rolni? 
Nekem az. mindegy, jövök bétkor is, hadd aludjon az 
u . rasag . ... 

N em is kérdezte mit fizet ? Azt hiszi, nem tudom 
mennyit adott a viczének, nekem is annyit akar adni, 
majd el akarja velem hitetni, hogy több .. . na ja . . .. 
korán kell neki fölkelni, ba engem akar becsapni ; nem 
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vagyok már mai gyerek és az ő bolondja. Holnapt·a hát 
ro ár van valami ; veszek maj d egy tó tot a pálinkarné
résből, én csak nem fogom ütni az ő pokróczát, hadd 
verje az; adok neki húsz kr~jczárt, azt.án küldöm bor
ravalóórt; kevesebbet mint egy hatost csak nem ad 
neki . .. . lesz harmincz krajczárja .... kilenczkor kész 
vagyok ós már itt lesbetem azt a jogászt, a lünek teg
nap vittem a télirokját rt zálogházba; holnapig nem 
lesz egyetion egy krajczárja sem; majd jön, szerezzek 
neki tíz forintot, a hónap elején fizet hnszat . . Hiszen 
persze, oz volna ft legszebb gsefft, de az én szemam 
nem éri el, hogy lásson együtt tíz forintot ebbe a ko
misz időkbe ... majd megint kérek Jainkef Hirschtól, 
de oz felez velem, hogy ártson meg neki ... igaz, ma
rad öt forint, az is jó .... de én sajnálom ő tőle a má
sik öt pengőt, met·t ő egy gonosz, istentelen ember, a 
ki szeretné, az egész tíz forintot ... várhat . .. . olyan 
év ő rt'tja, n hogy ő azt eléri. 

Hát máma ez a nap csak süt és nem hoz semmit; 
még majd lóverseny-programroot kell árulni, vagy esti 
ujságot. Tizenegy óra ... . talán már felkelt az az úr, a 
kinek tegnap vittem a frakkját vasalni; még nem fize
tett ... . csak nem hagyom nála a harmincz krajozárt, 
olyan kötelet a nyakába, ha nincs pénze, ne menjen 
mulatni. Ha sikerül nekem őszig egy pár jó hurczolko· 
dást kapni, akkor fütyülök, a Jainkef Hirscbnek, meg 
a többinek. Veszek magamnak a fertályba egy pincze
bolto\, elcserélem a piros sapkámat egy feketével és 
leRzek: szén· fa.- és coaks-kereskedö; legfeljebb azt az 
egy kundcsaftot tartom meg, a hova azoktam járni 
hort fejteni, azt sziveseu teszem, jól fizet, aztán ma-
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garnra hagy a szohalány, én meg szerzek magamnak 
· az ünnepekre egy jó kis italt, marad még neki elég. 

Az a négy úr, ott a kávéház ba, biztosan falusi , a pes
tiek nem ülnek már be délelőtt kártyázni ; a kaszinóba 
talán ? Mit játszanak? Alsóst . . . az egyik, az tud, de a 
többi még nem nagyon ért hozzá .... látom mit adnak 
ki ... . csinálok egy jelt, mit játszon .... szamár nem 
ér ti .... zöldet charner . . .. hogy ]ebet valaki ilyen 
ostoba ... . . nem is tudom nézni . . . . még jó, hogy 
mérgembe nem ütöttem be -.. az ablakot .... csak én 
ülhetnék oda, tudom elfogyna az aprópénze ... . 
Ujra kevernek .... Mi az ágyú? Na, ki stupfol? ... . 
Ah l a nagyságos údi, ki tetszett már magát aludni? 
mi vel szolgálhatok ? .... Levél . . .. tudom ... . a tize
dik szám alá . . . . majd örül a szőke angyal. Tetszik 
tudni, mindég már kint vár engemet a lépcsőnél és én 
oda dugom neki a levelet; mindenki nem tudná úgy 
tenni, mint én, de úgy éljek, a hogy én is félek, hogy 
a papája egyszer csak meglát és akkor jaj a sze
gény hordárnak; ö képes és pofon üt és még Isten 
ments, a garádicson is ledob, hogy le fogok guruini 
föntről minden lépcsőn, és össze fog törni minden cson
tom: ki fog akkor nekem fájdalompénztfizetni? Igen ... 
elhiszem .... az úrfi most mondja .... de kérem, igé
retből nem lehet jó lakni és még reszkirozni az én 
szegény csontjaimat minden levélnél. Nem tart már 
sokáig? Hát már van reménysége az úrfinak? én szíve
sen viszem föl a postát, hiszen az ifiúr nem kivánja 
ingyen és aztán, ő egy igazi, valóságos angyal ; az az 
aranyos haja, a gyémántos szeme, a brilliánto8 szája .. 
én mondom : fein ! és én értek hozzá. Annyi krajczá · 
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rom legyen, a hány szép asszonynak és leánynak vittem 
már levelet, de ilyen kedves még egyse volt. Nekem le
gyen mondva, a milyen gazdag ember a papája, az 
bizony nem fogja a leányát pénz nélkül adni férjhez. 
N em akarok tolakodó lenni, de van már kilátás, ha 
szabad kérdezni, hogy az öreg enged ? hiszen akkor jól 
úllnak az akcziák . .. . ne tessék elfel ejteni, hogy én is 
segítettem . . . . ha megérj ük ezt a házasságot, mégis 
mennyit tetszik adni ? Az a kisasszony egy kincs, a ki 
aztat eléri, az bizony szer ezhet másnak is egy jó napot. 
Persze nem vagyunk még annyira ... de úgy csinál· 
jak rá egy ternót, a hogy az meg lesz. Hát meg tetszik 
várni? talán kap ok feleletet .... 

~Iajd vársz egy kicsit, csak nem fogok sietni azért az 
egy koronáért, amit a kezembe nyomott, smuczián l Tes
sék, az a lánymár itt van . .. vár .. . láttak már ilyent? 
szép kis kisasszony, a kinek így küldözik a leveleket, 
nekem nem kellene, még ha aranyból volna is ... El· 
vette a levelet, adott egy másikat és ő is egy koronát ; 
talán ezek végett találták fel a fél forintot ? N etto, még 
is hozott nekem ez a gsefft egy forintot; nem sok . ·· 
Csak mürb lenne már az az öreg, az Isten éltesse, a 
fertályig nekem kellene a pénz, hogy megnyithatnám, 
a. szén és fakereskedéat . o • • A levélbe se volna rossz 
bele nézni, nem lehet, mit szólnak hozzá? elémbe jön, 
az a türelmetlen o • •• a bolond lány intett neki bizto· 
.Han az ablakból, hogy hozok levelet. o o • én várok .. · · 
lu~ jó hir, a zselJébe fog nyulni és adni valamit . . . két 
hatos· ·· · aj, paj . . . . keserű . . .. vissza megyek nézni, 
azok kártyáznak-e més? 

.. 
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Ill. A FODRÁSZNÖ. 

Jaj, Istenem! megint három emelet . .. persze, hogy 
a nagyságának lehessen nagyobb lakása, hát a szegény 
frízernének három emeletet kell mászni; mintha nem 
lakhatna az elsőn, két szobával kisebb lakásban, s kijár 
ő hozzá? Épen tegnap mondta Kormosné, milyen sna
szos zsurj a van . .. j ó, hogy eszembe jut ez is, mindég 
van neki kommissziója; most is be kell mennem a fusze
res boltba, megrendelni a speczerájt; pedig ha tudná, 
milyen szívesen küldenek neki. Majd kötök egy csomót 
a zsebkendőmön, hogy el ne felejtsem ... minek is kötöt
tem eztet a másik sarkon ? Ahá, már tudom, vegyem 
ki a Kelemennéből, a nélkül hogy észre vegye, melyik 
szabónő varrta azt a selyem bluzt, amelyet tegnap vi
selt az ope1·ában; neki azt mon:ita: Bécsből való, de a 
Kendéné látta, mikor a selymet vásárolta, hát akkor 
biztosan itt csinálták ... Hála az égnek, hogy valahára 
felértem! . . Remélem, az asszony kifésülte a haját, 
mert nekem arra nincs ma időm. 

Jó 1·eggelt, kezét csókolom, csak hamar kérem, nem 
várhatok egy perczjg sem, roppant sok a dolgom, Kor
moenéhoz sietek, ő ma gratulalni megy Kleinékhez, 
tetszik tudni, a leány menyasszony, elveszi a fiatal 
Sárbogárdi .... egész jó parti ... a vőlegény földbirto
kos . . . van kocsija, lova, játszik a lóversenyen és abi
cziklizésnél ismerkedtek meg; a lány ugyan nem a leg
szebb, de az nem baj, a szeplőket csak nyáron látni és 
aztán -jobb ha nem beszélek, én nem azoktam plety
Juí.zni. Hogy parancsolja ma nagysága a frizurát? ma-
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gasn.n vngy lent ? rl'egnap a Kenclercsinét fóBültem az 
cstólyro a Kaszinó ban , nagyszel'üen nézett ki .. . . . 
elöl felsütött haj, bócRi divat szerjnt .. .. hátul félig an
goloaa o, fólig görögösen t üztem a kontyot, egy kis 
búbhal a la Mika<1ó, benne nagy gyémántos ma,gyar 
boghir tiik, még a férj e is m egdicsérte, pedig az inkább 
másokat néz meg, mint a saj át fel eségét ; én nem be
szélek ki senkit, ez nem Azoluisom, de annak a szegény 
nsszonynak sincs valnmi j ó élete a rn ell ett a kikapós 
férj mellett, pedig ő egy j ó lélek, l<icsit oRto ba, é~:; aztán 
sok, nagyon sok kell neki, de legal ~bb jut tőle egy ]{is 
pénz a szegény emberek közé, én n ekem is adott teg
nap öt forintot, pedig egy ·fejél't m ég Dorita sem kap 
többet, mint hármat. Talán mert a Kaszinóba ment, 
már előre is nagyon nóblisnak ér ezte magát. Pardon, 
csak a vas ért a füléhez, de nem égettem meg .... 
A Schwartznén ál ma. pontban tizenegy órára kell lennem, 
elmegy kondolálni a Kölesiékhez. Majd megeszi az 
irigység, hogy bará.tnéja annyit ör ökölt és h ogy most 
talán urasabban fog élni, mint ö. Hogy boszantsa, csi
náltatott is erre az alkalomra egy pompás kalapot, 
valódi párisi modell, ötven forintról hallottnm beszélni, 
azt majd ma felteszi Kölesiné, most bizony nem 
utánozhatja, mert már az illem kedvéért is kénytelen 
gyászolni. Kiváltképen azért haragszik ráj a, mert el
csalta. azt a jó szakácsnéját, a ld oly kitünően főzött : 
lehetett ott akár húsz vendég is, minden rendben 
volt, az a sok jó recept, a mit ide a nagyságának is 
szállítottam, mind tőle volt . . . .de én sem eszem áro 
azóta olyan finom süteményeket, mióta az elment, 
most legfeljebb egy pár sós pogácsa jut nekem, mert 
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tetszi)< tudni, minclent úgy hoznak a czukl'ásztól, ott 
pedig drága, hát nagyon kiszámítva veszik, csak épen 
hogy tessék-lássék; pedig kérem szépen, ba az ember 
mindóg talpon van, jól esik ám, ha hébe-korba kap 
egy falatot, nincs jóformán időm enni, mindég csak 
szaladni és mindég elkésni, mindennek én vagyok az 
oka. Multkor is úgy megszidott a Kenyere8iné; volt 
ott egy vendég, a kire, úgy látszik nagyon sokat tar
tott, igaz, fess, fiatal katonatiszt volt és ő még nem 
volt frizíroz va. . . . Kérde~em én a nagyságát, szagol
hattam én, hogy épen ald<or fog valaki jönni? máskor 
mindég nagyon korán jövök neki . . . előtte, a Lévy
nét fésülöm .... ott ugyan nem időzök sokáig .... hi
szen az ujságot olvas, míg felrakom a baját, ba el
készültem, mindég elejtem a fésüt, hogy észre vegye, 
különben még köszönni is elfelejtene. 

Tessék, kész, ma igazán sike1·ült, úgy néz ki a nagy
sága, míntha czukorhól lenne, kitüen áll ez a magas 
tekercs, most tudom, hogy fogom fésülni, ha bAlanya 
lesz, tessék addig egy kis ékszerről is gondoskodni; a 
Kendénének van három gyémánt csillaga, azt mondja 
igazi, azok pompásan állnának, jó lenne kölcsön kérni, 
de nem hiszem, hogy ide adja, rá találnának jönni, 
hogy igazi <cScharf,,. Tudom, hogy a nagyságos úr gaz
dag bankár, a ki vehet a feleségének akár hat csilla
got is, de minek? megteszi a hamis is .. . én úgy fo
gom azt tüzni , féJjg árnyékba, a baj közzé, hogy még 
az, a ki legjobban érti, sem veszi észre, hogy imitált. 
Ha a nagysága nem ér rá, vagy nem akar bemenni, az 
üzletbe, hát hozhatok én is választani .... Igen ? •... 
ezer örömmel, én tudom legjobban mi illik a divatoR 
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frizunl.khoz. De moHt rohnnok tovább, kezcit csókolom 
' 

holnap okvetlen elhozom, talán később j övök, hogy a. 
nagyságos úr ne legyen már i tthon és meg ne lássa, a 
nagysága biztosau meg aka1·ja öt lepn i. (Magában) Kü
lönben képes az az ember rá, hogy még előttem pofon 
üti, persze nem először történne, de én nem vagyok 
kivánc~i ilyen családi j elen etekre, az otthon is van ; 
most ugyis rossz kedvü lehet, azt m ondja Kelemenné, 
hogy a börzén veszit, pedig sokat kell n eki nyerni, 
hogy csak azt ke1·esso meg, a mit elvisznek ebből a 
házból ... . Mi közöm hozzá, nem az én gondom , előbb 

utóbb úgy is beüt a krach , legalább jut nekem egy kis 
1novizió az ékszerésztől és egy kis borravaló az asz
szonytól; úgy se lát az egész évben tőle az ember 
semmit ; a fürdöböl is egy üreF3 bugyellárist hozott, 
t;ÜBSO meg. 

H árom órával késöl;>ben : Voltam a füszeresnél, 
hogy küldje el az árúkat, m egtudtam a szabóné czimét, 
tudakozódtam a Bergerné bonneja után, beszóltam a 
auszterhez, megszereztem Komlósnénak a Kertészné 
szobaleányát, összeállíttattam a szövet-minta-kollek
cziót , megtaláltam azt a helyet, a h ollegolcsóbb a 
libazsír, kikérdeztem hol fog nyaralni Kendén é és hogy 
a fiával komoly szándéka van-e? elhelyeztem varrónő
nek azt az árva leányt, a kivel Schwartzn é minden áron 
jót akar tenni, felirattam a legfinomabb ltuglof készí
tési módját, koldultam egy ebédet egy szegény zsidó 
tanuló részére, a Köle~;iné bicziklijét m egvételre aján
lottam Keménynének, tudakozódtam, hogy a Schwartz
leányok részt vennének-e a Keresztesiék tonnis-játé· 
kán, kérdezösködtem, ki vesz régi 1·uhákat; vettem hat 



HÁROM ALAK 

tuczat haj tiit, négy teknős-béka tíit, egy hajfodorító 
vasat és két spiritusz-lámpást ; most már felbonthatom 
zsebkendömön a csomókat, nem felejtettem el semmit. 
Nagy Ég ! nem voltam a kölcsön-könyvtárban! 

Budapest l íe?Tmanné Politzer Berta. 

' LEANYOlVIN AK. 

Keserves küzdésben kifáradva holtra 
Oly jól esik estve végre hazatérnem; 
Súlyos bilincsemet az otthon megoldja, 
Itt lehet valóban embermódra élnem. 
Mjnt Mózes saruját egykor levetette, 
Állván a szent csipkebokornak mellette, 

l 

Ugy vetem le én is a rút salakot, 
:l\lely az élet h arczán, ezer küzdelmébe' 
Arczom megsebezve, 1·uhám összetépve 
Testemhez, lelkemhez hozzátapadott. 

Akkor éu mege:íllok tiszta ágyacskádnál, 
Lelkemtől lelkezett én kicsi magzatom, 
Tudom, hogy már reám egész este vár tál, 
Hisz én is láttodat alig hogy vá.rhatom. 
És amíg hallgatom csacsogó beszéded, 
Lelkem gondolatban messze-messzctéved, 
Általlátja azt is, a mi eljövend . . . ' 
Fölemelkedik, föl magasabb körökbe, 
Nincs tapadva többé a meggyülölt rögre. 
Foglalkodtat minden, ami nagy, mi szent! 

7~ 
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És elgondolkodom a so1·shányta népen, 
~Ielynek vagyunk mi is törpe sarjadéka, 
Komoly árnyék födi elsötétült képem, 
Jövendő sorsára ha gondolok néha. 
8 mit egykor mámoros, lázas ifjuságom 
~Iutatott, elfoszlik a ragyogó álom, 
Ómert egykor nagynak hittem a jövőt, 
Reméltem - s reményem birt lelk es dalokra., 
Hogy új élet száll még a félholt romokba, 
8 szebb lészen ez élet, mint volt azelőtt! 

•Egy nemzedék támad - most még észrevétlen, 
De föl fog támadni pár elmuló évvel, · 
Hirdeti az Urnak igéit a népben, 
Szólván a próféták hatalmas hevével. 
A birnami erdő hajh ujra megmozdul, 
Ifjak lépnek elő kevélyen a sorbul, 
Homlokukon ihlet, szemökben a láng, 
Büszkék, nem alkuvók, hajthatlan erősek, 

Békének baráti, de a harezra hősek, 
Daczosak a gőg, az elnyomás iránt l >> ••• 

Gyönyörü szép álma.k! 6 mint elszállátok l 
Ébredés, mily sivár, mily keserű lettéli 
Izráel fi~in ül rettenUS átok, 
Rettentabb dögvésznél, halálos sebeknól ! 
Ül rajtok a közöny öngyilkos nagy átka, 
Félve tekintenek a. multa.kb!t. hátru., 
A jelent szégyellik, nem hisznek jövőt ! 
Hol a vértanuknak holtig elszánt hadja '! 
Hol az üldözve is hívl>k szent csapatja? 
•Halld, Izráel r • szóval halálba menők ? 
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Ó ha majd kiveszett az, a ki utolsó, 
Hitben erős, igaz, őseinek híve; 
Ha bezárul rajta a deszkakoporsó, 
Ha megtört egy végső dobbanással szíve; 
Hogyha el akarják majd temetni véle 
Ezt az egész népet - kételkedvén, él-e, 
Ha már az utolsó harczos elfogyott : 
Akkor érkezett el a ti hivatástok, 
Én édes leányom, akkor néz reátok 
Bízó bizalommal, a ki alkotott J 

Nőttön növekedjél, légy gazdag erényben, 
S erényed ne legyen csillogó külső szín, 
De biztos erősség viharban, veszélyben, 
Diadalmas világ minden kisértésin J 

Egy legyen előtted szent e nagy világon, 
Csüggj egész sziveddel forrón a családon, 
Ta1·tsd össze, melengesd gyengéden te azt; 
Ez a harczolónak végső menedéke, 
Ez a mi népünknek jgaz üdvössége, 
M el y zord télidőn is virágot fakaszt ! 

Tirátok építjük újra és erősben, 
Mit férfi hűségre rosszul építettünk, 
És megcsalódhattunk a harczoló hősben, 
Magunk is bitlenek és gyávák lebettünk: 
De a mit reátok bíztunk, a szentséget, 
Ti bizonynyal híven, jól megőrizétek , 

Ti vagytok mi szirtünk, megváltónk, hitünk. 
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• eljő még ttz a nap hogy a templomokban 
Irottdságnl senki nem fogja rebegni: 
« Dicsértessé l, Isten» - mint r égi nR.pokbn.n -
. Hogy nem asszony lottem 1>, el fogják temetni 
Erolékét a régen méltatlan imának, 
8 egekbe fog szállni kitörő kívánat: 
«Isten, jutalmazd meg ami asszonyink', 
Kik értünk szenvedtok, minket megmentettok, 
A to szent, nagy neved hirdetői lettek, 
8 új fényt adtak néki, új erőt 1negint. >> 

Imádkozzál, lányom ... ime köny pereg le 
Atyádnak szeméből ... de szívem megenyhül ... 
Őrködjék fölötted az angyalok serge, 
Jobbra, balra egy-egy, lábtul is meg fejtül . .. 
Őrködjék fölötted a jó ég h·galma, 
Láss mosolygó angyal-gyermekeket alva, 
8 legyen ébredésed, mint álmod szelid, 
Te én üdvösségem, te ón reménysegem, 
Vigaszom, támaszom, egész mindenségem, 
' Eitünknek te add meg minden örömit ... 

Budapest. cbestyén Ká1·oly. 

A KECSKEMÉTI ZSIDÓI{ TÖRTÉNETÉBÖL. 

Mig a hazai zsidóság története visszanyúlik egészen 
a honfoglalás kezdetéig s mig egyes nagyobb városol<· 
han már hosszú századokkal ezelőtt keletkeztek tekin· 
télyeR hitközeégek: a<ldig a kecskeméti zsidóság egy 
alig százötven évca multra tekinthet vissZft csupán. ~Js 



; ; ö ' ' lJ. A 1UWRKF.111 F.'T'T ZSIDOK T RTENl!:TEBoL 103 

ezen rövid idöszaknak is csak a legkisebb része törté
net igaz ér telemben. Me rt vajjon történetnek n evez
hető- e azoknak nyomoruságos élete, kik sem a tár. a
dalmi sem a nemzeti életnek részesei nem lehetnek, 
ldk kötelességeket telj esíteni kénytelenek ugyan mint 
bárki más, rle jogokat nem remélbetnek senkitől; 

a kik mindenkié és senkié ; kik mint a puszták futóho
moka ma itt, holnap amott : a hová veti épen öket 
a n.éP forgatag kegye és szeszéJye ? 

Hiteles felj egyzések szerint 17 46-ban telepedtek 
le először zsidók állandó lakhelylyel Kecskeméten. 

A török uralom idej éről szóló városi j egyzőkönyvek
ben gyakran tétetik ugyan már említés zsidó kereske
dőkröl, mint a kik a t ör ök kereskedőkkel együtt több
ször segítették ki a várost pénzzavarából; de ezek n em 
volta.k helyben lakó, hanem szegedi vagy óbudai 
zsidók. 

Az 1715-ik évi jegyzőkönyv említi a ke1·esztény kal
roárok folyA.m odványát a városi tanácshoz az iránt, 
hogy a zsidó kereskedöket a vásth'on különítse el és 
sátraikat külön utczában felállítani rendelje; de ez 
említett zsidók sem voltak helybeliek. Csak országos 
vásárok alkalmával tartózkodtak itt ideiglenesen a 
város által kiszabott, szigoru feltételek mellett. 

Először 1746-ban adatott meg nekik a letelepedési 
engedély. 
Midőn ugyanis a juhtenyésztés mindnagyobb kiterje

dést nyert és a lakosság a juh és bll-kabőröket, melyek 
egyik föjövedel mi forrását képezték, értékesiteni nem 
tnrlja, a ma.gistrátus, a lakosság anyagi érdekeit előmoz
(lítandó : négy óbudai zAidúnal< lctelcp~dési en godólyt 
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adott azon kizárólagos joggal, hogy höröket állan· 
dóan - t. i. vásárokon kivül is- csakis ó'k vásárolhat
nak össze. Midön azonban ugyanazon év október 29-én 
két alberti-irsai zsidó - névszerint ~Ioijaes Ábrahám 
és }.f{uk Ábrahám - letelepedési engedélyért folyamo
dik uímbátor Tekintetes Praefectus Foglár Imre úr 
ö kegyelme Commissióját prasentálták, mely őket 

bec ülete.· és jó1·avaló embereknek mondja~t folyamod
\"á.nyukkal kereken elutasíttatnak. Mert, amint az 
indokolás mondja: f(minthogy már négy óbudai zsidók
nak ollyatén engedelmük lévén, a vároanak többre 
szükRége nincsen, minthogy az ö feles voltok miatt sok 
gonoszRág megeabetne, netalántán emberö]ések is, mint 
a czeczei plebánust is explot·álván m egölték, azért 
maradjanak r;zokott helységekben sőt innen per absolu
tnm arcealtatnak és nem is egyébbkor legyen a bejöve
teire szabadságuk, hanem V ás ár előtt három nappal 
utánna is annyival maradhatnak és árulhatnak ,, . 

A városi tanács egy régibb végzése szerint ugyanis a 
zsidó kereskedők az országos vásárok tartalma alatt 
szabadon adhattak éa vehettek; a vásárt megelőző és az 
azt követő három nap alatt pedig caak venniök volt 
Azabad ; ezen bat nap lévén azámukra kitüzve, hogy a 
lakosok áruba bocsájtott nyers termékeit összevásárol
h&Mák. 

Kifogástalan lehetett az új jövevények élete roinden 
tekintetben és csakhamar nagy hasznára váltak a nép
n.e~ sok mindenféléberi. Mert a lakosság, mely borzadva 
latJa letelepülésüket, csakhamar békésen megtüri, sőt 
~mogatja öket; a városi jegyzőkönyv pedig, mely 
hőbesz~(lű n.prblékossággal monfl el tnin<leu.t 17 4í;-t61 
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1750-jg, a zsidókTól nem tesz említést ; a mi bizonyára 
nem esett volna meg, ha akár egyik vagy másik irány
ban csak látszólagos panaszra is adtak volna alkal
mat. De anyagi gyarapodásukkal arányban ébredez 
a régi ellenszenv is é.s jönnek működésbe az elnyomatás
nak, a megsarczolásnak új meg új eszközei. 1759- ben 
"Judacis pellium exemptionern arendatibus,, már évi 
80 írtért adatik csak meg a bőrvásárlási engedély, mely 
összeget ((e szabadíték jóváhagyásáért (, tartoznak a 
város pénztárába fizetni. Ezen bérösszeg ezentúl állan 
dóan és aránytalflnul növekellik éVTől-évre s minclen
féle mellékfeltételektöl tétetjk függővé: majd hogy 
Lebe] nevű zsidó adósságának defalcatiójára 40 frtot 
:fizessenek, majd pedig llogy a «csapongó" értsd letele
pedési joggal nem biró zsidókat, cha azokat a városban 
megfordulni tapasztalják ,, huszonöt pálcza büntetés 
terhe mellett azonnal jelentsék fel, hogy rögtön kiüzes
senek. 1773-ban Ábrahám Salamon, Lörincz Salamon. 
Nátán Salamon (a Schweiger család ősei) és Filep 
.József négy óbudai zsidóval már irásbeli szerződést köt, 
a bérösszeg felemelésén kivül a régi szigorító feltétele
ket ujakkalszaporítja, melyek főkép a zsidók elszaporo
dásának akarják mindenkép elejét venni. Ezen feltételek 
szerint. 1. a b~rlőknek egy legénynél és egy inasnál többet 
tartani nem szabad ; 2. feleségeiket -nehogy itt sz üle
tett gyermekeik kecskemétieknek tekintessenek -
magukkal hozni titos ; 3. tarthatnak ugyan egy konyhás 
zsidót is a Kóser Tractér számára , melyet országos 
vásárok alkalmára fentartaniok szabad, a ki azonban 
Slachtet·jük is legyen, nehogy egy külön Slachter által 
is 87.Rporítsák számukat; 4. kóser bol't js tarthatnak, <l e 
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csak zsidók számára, kurtakocsma büntetése alatt 
' ha másna.k is mérnek. 

1777 -ben a szűcsök, vargák és szijgyártók, kik azelőtt 
a bőrvásárlást monopolisálták, az uri (Kohári) székhez 
folyamodnak, felpanaszolván, hogy az árendás zsidók 
egyedárusága által saját üzletük nagy károkat szenved, 
tiltassanak tehát el ezek a bőrvásárlástóL Az uri szék, 
mely minden alkalommal a leghumái1usabb eljárást 
tanusította a zsidók iránt, hogy a folyamodók panaszát 
is tekintetbe vegye, de a zsidók megélhetését se tegye 
lehetetlenné, azt a végzést hozza: <1hogy ennekutánna 
minden kecskeméti Mesteremberek, kik bőrökből dol
goznak s minden itten tartózkodó zsidók úgy minden 
külföldi (nem kecskeméti) szücsök és jövő s járó zsidók 
is ezenVárosban minden Taxa fizetése nélkül minden
féle bőröket szabadon vásárolhassanak, hogy az adás
vétel annál szaporábban folyhasson >> . 

A városi tánács, mely különben sem jó szemmel 
nézte a zsidók anyagi gyarapodását és minden óvóintéz
kedést megtett, hogy se beköltözés se természetes uton 
el ne szaporodjanak, az uri szék ezen humánus végzése 
folytán még anyagi érdekében is érintve látva magát, 
sietett a <1zsidóügyeh azorgosabban szabályozni és 
1777. május 30-án <la Méltóságos Uraság (Kohári) 
Ratificatiójától felfügesztvén, tett a Becsületes Tanács 
illyetén Rendelést>>: 

1. Hogy az idegen járó s jövő zsidók által a mint 
tapasztaltatott a lakosoknak károk ne essenek, nem a 
measze földön lakó és esmeretlen Zsidók hanem csak , 
N· PestVármegyebeliek admitáltassana.k a Y á.sárlásra és 
bőráruláara minden taxa nélkül. 



2. Mindazokra azonban az itten maradandó Árendás 
Zsidóknak oly gondjuk légyen, hogy mikor bejönnek a 
Város házánál bejelentsék, hogy megvizsgáltassanak és 
nékiek ingyen pecsét fog adatni, melly mellett járhas
Aanak a gazdáknáL 

3. Bejövésüknek bizonyos ideje légyen úgy mint 
roinden holnapban az első egy hét és négy vásár előtt 

egy hét utána is egy hét és így egy esztendőben busz 
hetek. 

4. Az itt maradandó árendások nem többet, hanem 
csak két szállást tarthassanak, de feleségéikkel és min
den cselédjeikkel szüntelen itt ne lakjanak, hanem 
azok csak bizonyos időkb en itt tartózkodhassanak. 

5. A konyha és Cosse bor körül egy fé1·fiat és egy 
asszonyt tarthassanak és ezeknek harmadik szállást 
fogadhassanak. 

6. Ezen három szálláson kivül valakik a zsidók közül 
akár mostanában akár ezelőtt itten házakat árendálta
nak a V árosrul eitakarodjanak lakó helyek1·e s ide csak 
a kiszabott hetekben jöhessenek. 

7. Mind az itt való s mind a külföldi akármely bőrök
kel kereskedők, vagy meateremberek minden időben 
minden Taxa nélkül vásárolhassanak. 

8. Az itt maradandó és régi Gontractusban nevezett 
Zsidók mind az itt lakáatul, kereskedéstill Cosse bor 
és Konyha tartástul a Contraetnalis Árendát esztendőn· 
ként a V ároanál letegy ék. 

A szücsöket és vargákat azonban a tanács ezen hatá
rozata nem elégítette ki és panaszukat a királyi trón 
elé vitték. Mire a Magy. Kir. Helytartónács meghallgat· 
ván a város, az uri szék és Pestvármegye véleményes 
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nyilatkozatát, 1778. január 13-án királyi rendeletet 
intéz Pestrnegye közönségéhez, melynek értelmében A. 

kecskeméti árendás zsidóknak a nyers bőt·ök vásárlása 
a szerzctt jogok és feltételek mellett továbbJ.:a is meg
engedtetik, a. folyamodó iparosoknak azonban biztosít
tatik az elővételi j o g. 
Merő bizonytalanság és szakadatlan küzdelem lett 

ekként a telepedett zsidók helyzete a folytonos megszi
gorítások és terhes feltételek miatt; mig azoknak nyo
moruságos élete, kik állandó lakhelyt itt szerezni nem 
bírtak, de a kik itt lappangtak mégis, hogy tengődjenek 
napról-napra: ezeknek élete örökös üldözés és fenyege
tés volt csupán. Mert, amint később látni fogjuk, hiába
valónak bizonyult a város minden óvóintézkedése, min
den szigora: a <~lappangó>> zsidók mégis letelepedtek 
lassanként, még pedig nem csekély számmal. 

II. József, a ((kalapos király>> az alkotmány félretéte
lével és minden régi intézménynek önkényüleg való 
felforgatásával tagadhatatlan, hogy nagy sérelmet ejtett 
Magyarország ezentesitett törvényein. De ép oly tagad
hatatlan, hogy nagy és felvilágosodott szelleme, mely 
mindenben measze megelőzte korát; hogy mm·ész, 
bátor újjításai melyek ha erőszakosak voltak is, de 
magukon hordozták az elfogulatlan, unive1·salis elme 
jellegét: közvetve megteremtői lettek azon szabad erős 
nemzeti iránynak, mely az 1790- 91. országgyűlésen 
veszi kiinduló pontját . 

.. A ,míg_ ll. József élt, a magyar nép csak rombolót, a 
t~r;enyt1prót látta benne és minden erejének megfeszí
tes~vel ell,en~állásra gondolt: lángelméjének azon meg
nyllatkozasait, melyekkel minden avitikus előjogot, 
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rninden a szabadságot kifejlődésében gátló akadályt 
lerontani törekedett, n em látta az elkeseredett gyülöle t. 
Halála után, midőn restituálni kellett mindent, 
a mi n.lapjában megingattatott: alkotmányt és intézmé
nyeket, csak akkor érezték mélyen a hazának igen sok 
tekintetben való elmaradását és tapasztalták annak 
égető szükségét, hogy egy új, főkép a nagy franczia 
forradalom által létesített korszellem követésével bizto
sítsák a bazának bátor és biztos haladását. Ezért az 
1790-91-iki országgyűlés országos bizottságokat léte
sített, hogy a legsürgősebb reformkérdéseket tárgyalják 
és a következő országgyűlés elé terj esszék. Ezen reform
kérdések közé a zsidóügy országos rendezése is tarto
zott, melyet megoldani akartak most, még perlig szaba
dabb és humánusabb szellemben. De ezen ügyet any
nyira elhagyottnak, megoldását oly sürgősnek találták, 
hogy be sem várva a tárgyalások eredményét, megalkot
ták az 1791. évi 38-iki törvényezik ket, mely szerint: 
'1Hogy a zsidók állapota enyhíttessék, addig. is míg azok
nak állapotuk és némely szabad királyi városoknak 
a Zsidókra vonatkozó szabadalmaik az országos kikül
döttség által tárgyalás alá vétetnének és a zsidókrul 
törvény által gondoskodás tétetnék : az országosan 
egybegyűlt Rendek Ö Felsége jóváhagyásával elhatároz
ták, hogy Magyaro1·szág és kapcsolt részei területén 
tartózkodó zsidók minden szabad királyi 'árosokban és 
más helyeken (ide nem értve a Királyi Bánya városokat) 
azon állapotban, melyben az 1790-ik é'i januáris 1-sö 
napján voltak, megtartassanak és ha abból kimozdittn,t
tak volna, úgyanabba vissza helyeztessenek ». 

Ezen rendelet, bármily üd v ös volt is a hazai zsidóság 
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úJlapotára nézve álta.lában, a kecskeméti zsidók helyze
tt·n nem igen \'áltoztatott, hacsak 1·or;sz értelem1en 
nem. ~fert a városi tanács, melynek szemében a szabad 
t->zellem megnyilatkozása különben is szálka volt, fél
tett~ azon biztos jöYedelmet, melyet eddig a zsidók 
minden jogot, minden biztonságot nélkülözö helyzete 
teremtett. S így a felügyeletet a ft becsuszó)) zsidókra még 
zorosabbá, a szerződési feltételeket az • itt mal'a

dandók • -ra pedig még szigorubbá tette. Csak egyetlen 
egyszer nyilatkozik egy emberibb érzés a tanácsban. 
1794-ben, ugyanis a Yáros nagyobb része leégvén, a 
z::,idóknak nniV"el sokan közülök a nagy égésben össze
égvén m€!g a kenyérből sem ehetne eleget, de azért is, 
hogy kereskedésen kivül lévén • az árenda 100 frlra. 
szállíttatik le. De már a kö~etkezö évben ezen bérösz
szeg háromszorosát fizetni kénytel~nek, azonkü·ül min
den • itt becsúszott zsidóért, a ki birói engedélylyel 
nem bir toties ífUOties 24 frtokat fizetni kötelesek•, a 
• becsúszó t maga pedig ~;zintén f.otiPs quoties, teljes 
tizenkét pálczákat kap utra~alóul. ~!inthogy pedig 
sokan a tanács rendelkez~seit akként játszották ki, hogy 
mint az árendások legényei, slachterjei, papjai vagy 
tanítói szerepeltek, és így nemcsak, hogy itt állandóan 
le~lepedtek~ de feleségeiket is ide hozták, vagy helyben 
nösültek: a tanács, a szerzödés megujításakor -
t 7!19- ben - a kö\"etkezö szigoritó feltételeket köti ki: 
1. Hogy feleséges legényeket felfogadoi, \·a,o- idegen 
zsidónak itt nősülni sziguman eititatile 2. Agy Scblaeh
temél és eyy papnál többet nem tarthatnak és esakis 
olyan papot tarihatnak, ki gyennekeiket is oktatbassa. 
3. De sem a scblacbterre sem a papra az t í 91. évi 3 -ik 



törvényczikk pártfogása ki nem terjesztetik; csak mint 
contentionatusok tekintetnek és bármikor kiutasíthatók. 
1-. Nem szabad senkinek az itt lakó zsidók közül házat 
vagy más örökséget sem zálogképen sem pedig örökáron 
azerezni ; ba valaki közülök ilyformán valalónek p~nzt 
kölcsönöz az ollyan pénz azonnal elveszett lész~n. 

A •lappangó" zsidókért fizetendő pénzbüntetést azon
ban 24-ről 12 frtra szállíttották le ; de nehogy a •l:Jecsü
letes Tanács• emberségében kár essék, a lappangóknak 
szánt pálczák számát emelték 12-ről 24·re. 

De hiábavaló volt minden fenyeget~s, núnden zakla
tás, núnden óvóint.ézkedés : a. •csapongó és lappangó• 
zsidók továbbra is csak • itt tapasztaltattak tartózkodni • . 
~Iint a. fészkéből kizavart ma-dár, nsszaszállingóztak 
mindanyiszor; félénken, reszketve, de visszajöttek, nem 
lévén másutt helyük, ahová fáradt fejüket lehajtha~ &ák. 
Hiába, élni kellett valahol és 'alahogy; hogy folytonos 
zaklatás, örökös rettegés között lehetett csupán : nem 
jöhet.ett tekintetbe azoknál, kiknek egész élete, minden 
sorsa szenvedés volt és üldöztetés. Tehát visszajöttek és 
jöttek velük mások is és gyarapodtak lassanként nem
e ak számban, de egynémelyik közülök vagyonban 
és t~kintélyben is. Cgyanis 1801-ben már formálisan 
községgé alakultak és •Birót• celnököt• Y"álasztanak 
maguk fölé, még pedig nem az •árendátorok• közül, 
holott ezek lettek \olna szerzett elöjogaik, az 1791·iki 
törvény által biztosított állandóbb helyzetük és vagyoni 
állapotuknál fogva természetszern fejeik. Bizonyára az 
árendátorok feljelentésére 1 Ol. január 1~-én •az 
itt le\"Ö zsidókról referáltah~án az, hogy maguk közölt 
Birót ~ttek volna, mely az impopulatióra mu&atna, 



holott ők mindnyájan csak anyiban gondoltatnak 
' mintha az árendásoknak cselédjei volnának, meghagya. 

tik tehát nekik, hogy az illyes újjításokkal felhagyj anak, 
kötelessek lévén a Conh·actusnál fogva minyájan. 
az Árendátorok iránt a subordi11atioval >>. 

1 02-ben ce rninthogy a zsidók elszaporodása tapasz. 
taltatik» tizedenkénti conscriptiójuk rendeltetik el; 
1804-ben újjabb megszigorítással kötik meg velük 
a szerződést. 1. Csakis bőrrel és gyapjtíval szabad keres
kedniök, boltbeli portékával nem, mert az a görög 
kereskedők privilegiuma. 2. Mivel a zsidók itt tűrése a 
kereskedelem, nem pedig a benépesítés, megtiJtatik 
nekik, még a türelmezetteknek is, itt nős ülni, feleségei
ket idehozni, vagy akárcsak lakodalmat itt tartani. 
3. Gyermekeik tanítására csakis n saktert alkalmazhat
ják, ellenben a katholikus normalis iskolába lesznek 
kénytelenek járatni gyermekeiket. 1806-ban a zsidók 
adózás alá. vétetnek; minden család utan négy f:rtban 
állapítják meg az adót, melyért egyetemlegesen felelnek 
vagyonukk al. 18 L 0-ben a zsidók jobb rendben tartása 
végett egy tanácsoet biztosí minőségben 1·endelnek felé
jük. 1812-l)en pedig - mivel időközben sokan példás 
életükkel, hasznos munkájukkal a türelmezés ked,·ez
ményét megszerezték, de viszont napról-napl'a nőtt 
a ,}appangók• száma is - az árendátorok jelentésére 
a Tanács egy három tagn bizottságot küld ki a zsidók 
pontos összeirása és állapotukról való jelentéstételre. 
E bizottság február 21-ikén hivatalos jelentését bemu
tatván, o. városi tanács mint «égetően szükséges tárgya h 
már február 28-~n tárgyalás alá vette és az · összeirás
ban foglalt zsidókat két rendre osztotta: a) tiirelmezet-

• 
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tekre, vagyis olyanokra, kiket az 1791-iki törvény 

11 jótéteménye'' itt talált, vagy abban késöbb részesí
tett - ezek névszerint j egyzőkönyvbe vétettek, ezen 
jótéteményben továbbra is megbagyattak, számukra 
pedig a város pecsétjével és a biróság subsoriptiójával 
ellátott hiteles tanúbizonyság levél adatott: ezen levél 
előmutatása nélkül senki a lakosok közül házát vala
mely zsidónak árendába ki nem adhatta, különben 
a lakos toties quoties 12 frtra, a zsidó pedig 12 pálczá
val fog büntettetni: b) olyanokra, kik az 1791-iki tör· 
vény kedvezményére nem számíthatván, folytonos 
tilalom alatt tartózkodtak itten; ezek, s,zinte névszerint 
jegyzőkönyvbe vétetvén, a következő Szent György 
napjáig a várost elhagyni legyenek kénytelen: ha ezen 
időponton túl még itt találtatnának, vagy ha valaki 
nekik oltalmat vagy menedéket nyujtana , 24 pálczával 
fog sujtatni. 

Azonban minden igyekezet, minden azorgos feliigye
let és szakadatlan fáradozás mellett is, minden ellen
szenv, szigoruság és üldözés daczára, a zsidók elszaporo
dását, az engedély nélküliek kirekesztését a városi 
tanács korlátozni képes nem volt. A contractualis álla
pot továbbra is fennállott, a szerződések mindenféle 
megalázó és szigorító foltételekkel időnként megújítat
tak, de az úgynevezett <tcsavargó zsidók'> vE'aleaes 
kiüzetése nein volt eszközölhető. Kilencz évia ~r~tt 
ismét a hajsza; míg végre, hogy az örökös zaklatások
nak véget -vessenek, a kitiltott és folyt o nos üldözés 
alatt levő zsidók l 20-ban herezeg Kohári Ferencz 
Magyarország fő kancellári usához, miut Kecskemét város 
potior földesurához éij az egyétemea uradalmi hatóság 
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gyakorlójához folyamodtak a a városban való megma
radásér t esedeztek, felajánlván az uradalom számára 
tekintélyes állandó összeget. A herczeg, ki több ízben 
adta már humánus felfogásának j elé t a zsidók iránt, 
oly utasítással adta ki a folyamodványt főkormányzójá . 

nak, hogy az ugynevezett <luriszéken >> (( minden körül
mények tökéletes megfontolásával, mind a helybeli 
zsidóság állapotára való méltó tekintettel, de a felaján
lott taxa {élrelftelével, igazság szerint intéztessék eh . 

8 így 1820. november 8-án, az uradalmi biztossal az 
uriszéket közösen tartani azokott városi tanács előter

jesztésére a zsidókat három csoportra osztották: 
1. olyanokra, kiket az 1791-iki 38-ik törvény itt 

talált; 
2. azokra, kik ezen törvény kedvezményében később 

részesültek, e kettőre újjabb intézkedések szüksége fenJ;l 
nem forgott 11 a város pecsétjével ellátott ,, tanúbizony
ság levéllel ezentúl is szabadon járhattak, kelhettek s 
a lakosok házait ko1·látlanul bérelhették ; 

3. olyanokra, kik állandó lakhelylyel, tartózkodási 
engeclélylyel nem birtak, a jelen intézkedés tárgyává 
egyedül ezek tétettek s irányokban a következő határoz
tatott: «hogy a helybeli Zsidóközség előljáróinak 
jelenlétében és meghallgatásuk mellett egyenként, 
mind életm6djuk1·a, mind erkölcsi magukviseletére nézve 
szigoru vizsgálat alá vétessenek; s a ldk a lakosok 
javára hasznosaknak találtatnak, a városban meg
hagyassanak, az érdemtelenek pedig azonnal kiutasítas
sanak •. E ez él ból a zsidók pontos összeirására egy 
tanácsi biztos küldetett ki, hogy a helyben türelmezet
tekül megállu.pítandó zsidók számára egy külön jegyző· 



könyv nyíttassék s abba családaikkal együtt pontosan 
bejegyeztessenek; a kiutasítandók pedig a városból való 
rögtöni elköltözésre kényszeríttessenek. 1820. deczem
ber 4-én az összeü·ás eredménye a városi Tanács elé 
terjesztetett. 

Fölötte érdekes ezen összeirás sok tekintetből. 

17 46-ban négy óbudai zsidó telepedik le feleség és 
család nélkül, ideiglenesen, szigcn·u szeTzőclés mellett, 
melynek feltételei folyton sulyosbíttatnak; nyomukban 
támad a régi zsidó gyűlölet és a zaklatásnak, a hajszá
nak se hossza se vége. Irtózat fogja el a lakosságot, 
hogy Izraél fiai eltalálnának szaporodni és megtörténik 
minden intézkedés, hogy ez be ne következzék. S ime 
76 év multán, 1820-ban a zsidók száma 243-ra szapo
rodott. Ezen 243 személy 55 családból állott ; a család
fők közül 43 nős, hat özvegy és 6 nőtelen; férfi 119, nö 
124 ; atyai gyámság alatt levő gyermek 145; már 
itt Kecskeméten szűletett családfő 22. Birájok ekkor 
Sveiger Mártony volt <c r égi toleratus zsidó» nős, 49 éves, 
hat gyermek atyja. Braun Gábor volt a e~Rabine1jük l> , 
Polák Kelemen a sakterjük, Leitner Jakab a ((haran
gozójuk''· Volt köztük egy obsitos katona Simon }.!ár
kus, 29 éves nagyabonyi születésű ; egy pictor Engel 
.Fülöp. Tiz a családfők közül magyar nevet viselt : 
Fekete József, Nagy Salamon, Nagy Ádám, Kun Sala
mon, Szabó Nlihály, Szabó László, Szabó Ádám, Szabó 
Anna, Szabó Mária, Kecskeméti Izsák. 

Ezen 243 közül összesen kilenczet találtak kiutasí
tandónak, a többiekre vonatkozó intézkedések a lako
sok közt kihirdettettek a zsidó biró . pedig feleskettetett 
a lappangók szigorú ellenőrzésére. 

8* 
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Ezen intézkedés szolgált irányul a kecskeméti zsidó
ság további állapotának és vetette meg meglehetős 
békés és biztos fej lődésének alapj-át. Mert ezentúl nem 
fordult elő egyetlenegy eset sem, hogy a beköltözni 
kivánó jó magaviseletü és hasznos életmódu zsidó 
a tiirelmezés jótékonyságában ne r észesült volna. A nép 
háborítatlanul és jó lélekkel tűri maga mellett; hiszen 
ezer hasznát veszi ö a zsidónak: a zsidó tanítja meg
becsűlésére és értékesítésére száz meg száz dolognak, 
melynek azelőtt nem sejtette becsét és nem vehette 
hasznát. Ha nyers terményeire, iparczikkeire vevő kel
let: ott volt mindég kéznél a zsidó, s ha viszont fedezni 
akarta szükségleteit, élelemben vagy bármi másban, 
gondoskodott róla a zsidó ; ba megszorult, ha értékesí
teni akarta keze mnnkáját, a zsidóhoz fordult szükségé
ben. Ezért a nép tűrte, gyakran kedvelte. S maga 
a városi tanács is, látván e szívós és szorgalmas nép 
páratlan igyekvését és hogy munkásságának nyomán 
százféle baszon fakad a lakosok számára : végre letett 
régi ellenszenvéről és többé nem háborgatta a zsidókat 
előmenetelükben. Olyannyira nem, hogy midőn az 
1840-iki országgyűlésen a Rendek Táblája az izraeli
tákra is kiterjeszteni indítványozta minrlazon polgári 
jogokat, melyeket ezen ország nem nemes lakosai 
élveznek: a városi tanács lelkesedéssel fogadja ezen 
indítványt, mivelhogy a felvilágosult kornak szellemét 
tükrözteti. liidön pedig a Rendek ezen indítványo. 
a kormány és a föl'endi többség elJenkezése folytán 
egész terj edelmében törvénynyé nem válhatott, az 
t 40. XXIX. törvényczikket, melyet megalkotni a Ren· 
eleknek minden ellenkezés rlnczára ntégis sikerült, 
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a rnely törvény, tekintve a ~sidók akkori állapotát, meg
számlálhatatlan javakat biztositótt számára - a tanács 
örömmel hajtja végre e törvény rendelkezéseit. 

Csak még egyszer - 1848-ban - éreztették a 
zsidókkal a régi gyülölet keserveit. A zsidók, kik önkényt 
lelkesedéssel és tömegesen léptek mindenütt a nemzet
örség soraiba, csakhamar feltámasztották maguk ellen 
a tömeg gyűlöletét. A kegyetlenségeJc, melyek már
czius 20-án Pozsonyban törtek ki először és a melyek 
Székesfejérvárott ápril 5-én s ugyancsak Pozsonyban 
ápril 23-án dühöngtek fokozottabb mértékben: nem 
maradtak hatás és követés nélkül. Hiábavalók voltak 
a kormány erélyes rendszabályai; még a katonaság 
alkalmazása sem volt képes a zsidókat a tettlegességek
től megőrizni. Maga a polgári nemzetörség nem volt 
hajlandó fegyvert fogni az üldözött zsidók védelmére. 
Kecskeméten is sokat ezenvedtek a zsidók e ke
serves napokban. Házaikat, boltjaikat fosztogatták, 
sokat tettlegesen bántalmaztak és számosan rejtek
helyeken kerestek menedéket üldözőik elöl. A nép 
dicséretére legyen mondva, hogy sokan házaikban rej
tegették el a zsidókat és nyujtottak nekik oltalmat, 
gyakran sa.j át életük veszélyeztetéséveL 

De a forradalom leveretésével megszünt országszerte 
a zsidóüldözés is sa lelohasztott hazafi ui lelkesedéssel 
együtt kialudt a zsidógyülölet emésztő lángja. Néma 
csend lett mindenütt és ezomorú béke. Hiába r Nincs 
erősebb kötelék az emberek egyesítésére, az érzelmek 
kiegyenlítésére, mint a közös bánat és fájdalom. S a 
magyar sokat türt és szenvedett akkor a zsidóval 
eiDriltt. Kecskeméten is csakhamar helyre állt a régi 



békés és türelmes állapot s a zsidóság a város és a pol
gárság j ogvédelme alatt zavartalanul élhetett polgári 
és felekezeti kötelességeinek, úgy hogy az 1867. évi 

XVII. törYényczikk, mely a zsidók egyenjogusítását 
mondotta ki, itt nem volt más, mint a tényleges állapo
toknak tör vénybe való iktatása. 

* 
Nem lesz érdektelen a kecskeméti zsidól{nak e több 

mint egy századra terj edő kereskedelmi és iparüzési 
viszonyait n éhány szóval összefoglalni. 

A mennyiben ezelőtt Kecskeméten kereskedelmi 
viszonyok cgyálta.lában léteztek, századok óta két nép
oRzt{Lly tartotta azt fenn : a görög és a zsidó. A görögök 
leginkább Macedóniából származtak s keleti árukkal s 
mindcnnemü szövetekkel ezek látták el a várost éA 
vidékét. 1821. itt letelepedven, a várossal örök azerzö
rlést kötöttek és évenként :~f)O frtot .fizettek azon privi
lcgiumért, hogy egyedül őnekiek legyen szabad helyben 
c1portékával l) kereskedni és boltokat tartani. Ezen 
censuH a pl'ivilegiummal együtt 1820· ban szünt m eg. 

A zsidók letelepedésük előtt csak országos vásárok 
alkalmával jöhettek Kecskem étre, de akkor, úgy látszik, 
korlátlanul kcreskedhettel{ bármily áruval. Ez szinte 
kótaégtelenné válik a vásárra jÁ.ró keresztény kalmá
l'Oknak 171 fi-iki, fent említett folyamodványából, maly
ben a zsidó kalmárokat a keresztényektől elkülöníttetni 
kéril\, mely folyamodványnak a tanács azonban helyt 
nem adott. 17 46-ban, a mikor is a négy óbudai zsidó itt 
letele})edik, csakis börök ' ·ásárlasára nyer engedélyt, 
rnelyhez kÁRöbb a gyapjuváAárlási jog is járt ; más 
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<( portékával bausirozni >> csak vásárok alkalmával enged
tetett meg nekik. V alahányszor szabad kereske
delmi j o g ért folyamodnak, hivatkozással a görögökkel 
kötött szerződés1·e, elutasíttatnak. 1811. kezdve azon
ban némelyeknek tetemes helypénz lefizetése mellett a 
heti vásárokon való árulás megengedtetile 1823-ban a 
városi tanács az ugynevezett választó közönséggel 
együtt ülésezvén, sürgősen szükségesnek látj a, hogy a 
kereskedelem felvirágoztatására valamit tegyen s az e 
czélra kiküldött bizottság javaslatára a következőket 

határozza: · 1. Miután az 1790- 91. évi 27. törvény az 
óhitű görög lakosokat az ország többi lakosaival egyen
jogú polgári állásba helyezte s őket birtokszerzés és 
hivatalviselési képesséGgel felruházta, a városi tanács 
öket ezentul a külön taxa fizetése alól felmenti. 2. Mint
hogy a helybeli rendes lakosok sorába a türelmezett 
zsidók teljességgel nem számíttatnak és egyedül a ren
des lakosokat illető beneficiumokkal ezek nem élhet
nek: annálfogva a helybeli türelmezett zsidóknak 
a boltnyithatás mindenkor csak a városi tanácscsal 
kötendő arendalis contractus mellett leend megengedve, 
n1ely contractus az idő körülményeihez képest változ
hat és meg is szünhet. 

Igy aztán Schwarcz Lászlónak, majd Hacker Izraél
nek a boltnyithatási engedélyt évi 40, illetve 20 írtért 
megadták. Ezen állapotot az 1890 évi 29-ik törvény
czikk szüntette meg, a mely törvény a kereskedést 
n zsidók számá1·a általában szabaddá tette s a melynek 
rendelkezései ellen a városi tanács soha nehézségeket 
pem támAsztott. 

Ugyanezon törvénycziltk a zsidók számti1·a korlátlan 
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ipn.rjogot is biztosított és czéhes m este1·ségek tanulására 
is engedélyt adott u ekik. 1840. előtt Kecskeméten 
n.bhtküvegezö, piparezelő és szobafestö lehetett a zsidó 
csupán, azonkivül csak oly iparág üzésében nem hábor
gatták, mely ipn1·ágn n,k Kecskeméten czéh~ nem volt. 
1 41· ben Csillag Márton vagyonos zsidó, J ó zs ef nevíi 
fiát t imár mesterségre óhaj tj a taníttatni; a timár ezé h 
azonba,n eluta&itjn, c(mivelhogy a ezéh-privilegium 
I. czil\ke csak törvényesen bevett vallásnakat enged 
mesteriuasokul felvétetni 1> . Csillag felfolyamodására 
azonban Pestmegye közgyűlése azt hatá1·ozza, hogy 
mivel az 1840. évi 29 t. ez. a zsidó mestm·embereket 
csak nbbau korlátozza, hogy m esterségüket csak saját 
Ta.llásukon levő segédekkel üzhetik, de abban, hogy 
gyermekeiket keresztény mestf.r eknél képeztessék nem: 
n. ,járási főszolgabiró megbízatik, hogy folyamodó fiának 
inasul leend ö el fogadására a kecskeméti ti már ezéhet 
utasítsa. "Cgyanily értelemben határoz, midön ugyan· 
csak ez éT ben X agy Sándor, a ki a _tímár mesterséget 
már kitanulta, a czéhe által mesterségének gyakorlásá
ban háborittatik. 1846 deczember 2-án két szobafestő, 

két tímár, két piparezelö, két szabó, két sapkás, egy 
bádogos. egy szücs, egy czipész, egy üveges, összesen 
14 zsidó iparos saját és több helybeli zsidó kézműves 
lá1-saik nevében is folyamodást intéznek a városi 
tanácshoz, «hogy mh·el ök az illető keresztény czéhekbe 
be nem \ étetnek, de ~iszon t minden rend és kölcsönös 
segedelem nélkül elszigetelve maradni nem kivánnak ,> 
19 pontban beterjesztett szabályaikat hagyja jóvá. A ta
nács e szabályzatot alaposan megvizsgálvajóvá is hagyta 
és megerősítés \égett Pest megyéhez felterjesztette. 
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A szabad idők szelleme késöbb kiterjesztette a zsidók 
ebbeli jogait is, módot nyujtván nekik azon balhiedelem 
eloszlatására, hogy a zsidó irtózi~ a nehéz izommunká-· 
tól és csakis a könnyebb és jövedelmezöbb keres
kedelemre veti magát minden erejével. 

N em lesz érdektelen még egy rövid pillantást vetni 
azon körülményre, hogy miként alakultak ezen idő 

alatt a zsidóknak ingatlanszerzési jogai. 
Az 1746-ban letelepedett zsidóknak nemcsak birtok

szerzés nem volt megengedve, de még a haszonbérbe 
veendő házak száma is folyton korlátoztatott. 

1787-ben Nátán Salamon árendás zsidó a városi 
tanácshoz aziránt folyamodik, hogy mivel nagy idő óta 
a lakosoknak, a mint köztudomású, nagy anyagi hasz
nokat hnjtana, mindeddig erkölcsileg megróva nem 
lévén, mivel továbbá az alkalmas házak bérlete nagyon 
bizonytalan : engedtessék meg neki, hogy a rendes 
lakosok jogával élve, magának és cselédjei részére 
házat szerezhesseu. A tanács, hivatkozva országos tör
vényre, mely ezerint a zsidók e hazában ingatlant nem 
szerezhetnek, folyamodót kérelmével elutasítja. 

Legelső esete az ingatlan birtok korlátozott engedé
lyezésének az volt, melyet a városi tanács a zsidó köz
ségnek zsinagóga irányában adott 1814-ben. Augusztus 
20-án ugyanis a zsidó hitközség aziránt folyamodik, 
<l hogy mivel ők azon házat, melyet régtől fogva mint 
synagógát használnak, 1810 márczius 14-én Sveiger 
Márton és Salamon nevére örök áron megvették, ezen 
vételük fel vallási be iratás által ünnepélyesíttessék '' . 
A városi tanács megengedi ugyan a folyamodóknak, 
hogy a kérdéses házat továbbraismint synagógát hasz-
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nálhaHsák, dc (( miv<·l a zsiclól\n ak tör vényes tehetségük 
bármily teleknek állandó joggal való m egszerzésére 
nincben, bej elentett vételük helytelennek ítéltetik 

' annak }{ér t felva llása n em csa.k el n em fogacltat ván, sőt 
előre m egfosztatnak azon reménytől, hogy ők valaha 
azon házat mint örökségüket bírhassák >> . De a község, 
úgy látszik, nem igen vette figyelembe a vár os fenti vég
zését, sőt szerzett telkét a szomszéd telek vételével még 
kibővíti és új synagógájának felépítéséh ez fog minden 
erej ével. 1817 -ben ugyanis a község előljárósága szemé
lyesen jelenik meg a vár osi tanács előtt, azt kérvén, 
hogy <tújonan építendő synagógájuk alapkövét letétetni 
szándékozván, a városi tan ács ezen n evezetes munkáju

kat jelenlétével tiszt el né m eg,>. A vár osi tanács ismétol
ten hivatkozva az o1·szágos tör vén yre, m ely zsidót 
ingatlanok szerzósétől eltiltj a , a syn agóga építését 
a következő feltételek mellett m egen gedi. 1. A t elkek 
tulajdonjoga. a várost fogják m egilletni. 2 . Viszont a 
város, ha ezen telkeket birtokába venni szükségesnek 
hítta, a vételárt községnek hiány n élkül v issza.fizeti. 
:t A község a telkeket örök haszonélvezeti jogon bjrhatja, 
de a tulajdonjog elism eréseért öt sp ecies körmöczi 
aranyat fizetnek a városnak. 4. N evezett telken csak 
synagógát, iskolát és paplakot építhetnek; ha egyebe
ket épitenénel<, azonnni megazünik haszonél vezeti 
joguk is. 

Ezen öt species körmöczi a1·anyat a hitközség 1845-ig 
tényleg fizette is, a mikor h ivatkozva az 1840. évi 29-il\ 
törvényczikkre ós <1 a müvelödő kor szellem ére'> ezen 
atlú t·lcngerlését kérehnezt e, 1nely alól a tanácA fel 
is montette. 



A második ily feltételes engedély '' veiger 1\iártonnak 
egy olajmalom építésére adatott 1 23-ban azon kikötés 
mellett: 1. Hogy a fundus tulajdonjoga a városé. z. Tar
tozik S. M. 20 évi árendát vagyis 1320 írtokat előre a 
városi pénztárba lefizetni, azonkivül perug é\ente öt 
species körmöczi aranyakat. 

Harmadik esetben ~lillhofer István sebész o1·vos 
részére <l a közegészségi ügy körül tanusított bokJ.·os 
érdemei tekintetéből » adatott 1830· ban a fentebbiekhez 
hasonló feltételek mellett. 

Nagyon előmozdította a zsídók házszerzési jogát a 
gyakran említett 1 40. évi 29. törvényczikk, melynek 
5.§. szerint a amennyiben az izraeliták polgári telkeknek 
szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily váro· 
sok ban ezen gyakorlatjövendőre nézve ismegállapíttatik. 
De még inkább az akkori Pestrnegye Rendeinek humán uR 
és felvilágosodott közszell em, mely mindannyiszo1·, vala· 
hányszor a város ez irányban akadályokat támasztott, 
hivatkozva a halarló kor szabarl szc11emére, a zsidók 
javára elöntött. 

Végre 1846. február 9-én a zsidó község, bit·atkozva 
a folyton baladó kor szellemére, a minden különbséget 
kiegyenlítő humanitásra- mely szerint ök is emberek· 
nek lennének tekintendők - kifogástalan erkölcsi éle· 
tükre, azon nagy anyagi haszom·a, melyet köztudomási· 
lag a polgárságnak hajtanak és azon mindenki előtt 
ismeretes tényre, hogy ők a közterhekben mily szivesen 
és bőkezüen osztozkodnak, aziránt folyamodnak, hogy 
házaiknak örök jogon való birtokolhatása nekik meg
engedtessék. A városi tanács a község kérelmét nemcsak 
a humanitás, az 1840. évi törvény és Pestrnegye 



A~ILhndolvü Bendeinek llatározata tekintotéből tartj a 
teljcaiten<lötH k, hanem a városi közönsóg közjava tekin
t t bő l iR. •c'l'ekintve hogy ft zsidók bázszerzési joga 
nltnl a ha\znk értóko crue]kerlni fog, de tekintve azt is 

' hogy nz izrafllitttl{ izletcssóg irányában azokták bázaikat 
építtettü u : a zsidóknak megadatott IL korlátlan bázszer
zt'u~i jog ÓH hogy eddig s~o1·zett, elo koresztények neve 
ltlntt fclvn.llott házaikat, An.jút nevük alatt felvallhassált. 
A kikötés CHnpttn az volt a) hogy csak erkölcsű vise
let\ieknek aclatik meg o jog; b) hogy a felvallás alkal
mával kótsze1·es laudetninmot, az az 1 °/o-ot fizeeAenek 
n városi pónztárba. 

Az J ~4H. óvi márczius 4-én kelt ((Birodalmi Alkot
mány• min<len nehózsógnek, mindennemü megszol'Í
tásnak vóget votett 9l3- 28. § §-niban a bit·odalom min
den nópfaját ÓH n1inden polgártit egyenjogúsággal 
ruházván fel, kiilönöscn pedig ttnnn.k 30. §-a, mely vilá
go~an rendeli, hogy (\minden ausztriai álladalmi polgár 
a birodalom nl.inclen részében mindennemü fel{vö 
vagyont Hzerezhet, valamint minden törvényesen meg
ongetlett ko1·esetágat gyakorolhat.» 

Igaz. hogy nz l '51. deozembel' 81-iki császári nyílt 
paraneH ezf\n szaLn.rlelvii intézkedést a zsidókat illető
leg •n. törvény elütti egyenlőségre• azorHotta meg s 
hogy az 1853. október 2-án kelt császári t·endelet bntá
lyon kivül helyezte azt egész terjedelmében és az 
1848 elötti és a.z izraeliták bil"tokképess~gét korlátozó 
szabályokat léptette ismét életbe. 

De Kecskemét város tanácsa mindezek daczára n 
Zt\\)l\(lolvüség útjál·t)), molyre egyszer 1·álépett. többé 

le uenl Mt·t és ezentl\1 is nl in den érdemes· és basznos 
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zsidónak a házszerzési jogot megadta minden nehézség 
nélkül. 1857-ben már 55 ház volt zsidók nevére beje
gyezve. 

Még inkább mint a házvételnél, korlátozta a városi 
tanács a zsidókat szőlők és földbirtokok szerzésében. 
1858-ig öscszesen csak 2 eset fordúlt elő, hogy zsidóknak 
szőlőbirtok szerzésére engedély. adatott; de ezen két 
esetben is csak az illetők különös érdemeire való tekin
tetből és csakis haszonélvezeti joggal: 1840-ben Mill
hofer István sebész-orvosnak, 1855-ben pedig Puliezer 
Ignácz orvosnak, kiemelve mindkét esetben, hogy e 
kedvezmény az illetők személye~ érdemének jutalma s 
hogy e joguk másra át nem t·ubázható. 

Ugyancsak összesen két esetről van tudomásunk, 
hogy zsidók földbirhatási engedélyt nym·tek volna. 
S különös, hogy mindkét esetben az engedély úgy
nevezett <t beneficialis>> földeki-e szólott. A vát·osi tanács 
ugyanis a zálog, vagy örökvétel által szerzett nagy 
pusztákat,_ hogy. a földmívelés t és baromtenyésztést 
minél inkább fejleszsze : e pusztákat a lakosok közt 
alkalmas részletekben kiosztotta, a zálog vagy örökárt 
pedig részletfizetésekben törlesztették; ezen lakoso.k 
tehát nagy kedvezmény ben részesültek vagyis <'bene
:fi.ciáltattak>>; az íg.Y kiosztott föld községi jótétemény
nek, « beneficiumna-k >> ,tekintetett melyekben a helybeli 
keresztény lakosokon kívül más nem részesülbetett 

1850 április 22-én Millhofer István orvos a gyalui 
pusztán Földvári Jánostól vesz át 110 hold ilyen bene
ficialis ·földet és azt saját nevére ira tn i kérelmezte ; 
1851-ben pedig Csillag Ignácz a szentkirályi pusztán 
vett át 46 hold bene:ficialis földet Hajagos Jánosnétól 
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és szintén saját nevére íratni óhajtja. A tanács, hivat
kozva az országos törvényre, mely szerint zsidóknak 
ingatlant szerezni megengedve nincsen, kérésüket meg
tagadja. A cs. kir. megyefőnökség azonban mindkét 
esetben megsemmisítette a tanács végzését és a földek 
felvallását és az illetők nevére való átiratását rendelte 
cl, 1858 után szőlő és földbirtok szerzésében sem igen 
lwrlátozták többet a zsidókat. 

J ly en változatos, ingadozó és bizonytalan volt a kecs
keméti zsidóság társadalmi és politikai helyzete több 
mint egy századon át. De végre megérnünk adatott, 
hogy az egységes nemzetté való egyesülés nagy pro
czcs~;zuaátszeruünk előttiefolyni láthatjuk. A kecskeméti 
zHidónál sincs magyarabb ez országban senki, d.e sőt 
azonkívül kecslcetnéti ö egészen az elfogultságig, a fa
natismusig. Innen van, hogy a zsidó vallásfelekezetet, 
ucm pedig embe1·t jelöl ma már Kecskeméten. 

Kecskemét. Dr. Bárány Józse(. 

A CZIONI~'rÁKHOZ. 

) 

~ l i ut tlólibáb, mit puszták vti.ndora 
Mintlegyre \iz, de el nem ér soha -
A mit ti ({ztök is káprázat, álom, 
Hzeut hevülés egy ősi ideálon. 
Hngárjátók, tt mit a multak fónyc 
~,ol-felgyújt ra.jongók hitéletébe. 
Dc <lal zondül s a káprázat eiül -
E dal: •Hazádnak rendületlenül» l 
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C zion egy eszmény J ha könyörgünk érte, 
Hogy Isten fenségének visszatérte 
Újfent bajdan tündökletébe vonjft: 
Az minden népek üdve, fényes orma .. 
Hol a világszabadság, örök béke 
)Iegváltás lesz minden nemzetre, népre ; 
A hely, holminden szent vágy teljesül 
S ezt hisszük valljuk r endületlenül ! 

A jósolt jövendők reménye ez; 
Az üdv, mit a prófétaszív keres. 
Ir.rael volt szétszóratása óta 
Ez ideálok zászlóhordozója. 
Szerette ám azért mindütt hazáje:ít 
És átömleszté abba lelke lángját 
S ott hol e láng szabadon loboga: 
Ott a zsidónak mindütt volt hona . 

. 8 ha van nép, mely testvéreink .Kiűzi 
S nem engedi a lobogónk kitűzni, , 
Ugy fájjon értük minden nemzet szívo, 
Lázadjon fel minden igaz hit híve J , 
Es ölelje fel minden nemzet öket 
E honavesztett hazakeresőket ! 
De Czion, az az Isten hajloka, 
Míg dúl e ha1·cz - nem épül fel soha! 

1fig dúl vád, fergeteg, Czion maracl. 
Mi volt - egy szentemlékií földdarab. 
Hegycsúcs, mely akkor gyúl csak ujra. fénybe. 
~1időn örök lesz mindenü t t a béke, 
Midön késő jövőkbe béevezve 
J erúsolájim lesz a czél, az eszme; 
Addig nekik az Isten ad hazát, 
Enyhíti Izraélnek búbaját. 

1'17 



1\liut délibáb, mit puszták vtl.ndont 
)Iindegyre iiz, tle el nem 6r soh rt -
Amit t i űztök is káprázat, álom, 
Szent hevülés egy ősi üleálon. 

ugárjáték a mit a multak fénye 
Fel-felgyujt rajongók hitéletébe. 
De clal zendül s a káprázat elül -
E dal: «Hazádnak r endületlen ülJ> l 

Budapest. 

EGY SZÁLLÓ IGE 

(; m·ö Attila. 

l 

AZ UJ-TESTAMENTOMBOL. 

- (lA betü öl, a, szellem éltet» . -

Ki ne ismerné az igét? Egyikét azon tartalmasabb, 
velösebb és szinesebb közmondásoknak, vagy mondjuk 
mindjárt jobban : közmondásokká, szálló igékké lett 
szentencziáknak, a melyek nen1 kopnak el soha, bár
mennyire használják is? Valóban, olyanok azok, mint 
a kinyilt virág, amely szintén nem veszít az által, hogy 
többen, hogy sokan osztozkodnak szépségében, szin
pompájában és illatában. Ám a virág mégis csakhamar 
elhervad ; míg amazok a közmondások, a szálló igék, 
gyakran évszázadokon, évezredeken keresztül is száll
hatnak szájról-száj ra a nélkül, hogy csak el is avul
nának. Legfölebb az történhetik, és történik is velök 
akárhányszor, hogy a szárntazásuk megy feledésbe -
a sok használat közepette -- elannyira, hogy azt 
némelykor senki már nem is kérdi-kutatja, (holott a 



virágot, a mely gyönyörködteti, többnyire mégis min
denki jól ismeri). Áll ez pedig különösen azokról, a 
melyek az ó- testamentomból származva, ereclve, világ
nak indultak és hosszú útjokban hol gazdát cserélve, 
hol pedig egészen gazdátlanná válva, a czívilizált em
beriség köztulajdonává, közkincsévé lettek; míg azok, 
a melyek - hasonló rendeltetéssel és féhg-meddig 
hasonló körülmények közt - az új- teslamentomb6l 
származtak, részben legalább, mégis inkább megtartot
ták gazdájukat, törzsfájukat, nemesi levelüket és elő
kelő származásuknak valamennyi előnyeit. 

Így a mi igénk is. Annál is inkább, minthogy azt 
különben is mégis inkább csak olyanok szoldák hasz
nálni és idézgetni, a kik a dolgo& mélyébe behatolni 
szeretnek : irók, bölcselők, történészek, törvényhozók, 
jogtudósok -sőt itt-ott maga egy-egy fenkölt szellemű 
biró is. És ezek mind tudhatják és tudják is jól, hogy a 
szerzője annak senki más, mint az uj-testamentomi 
irók legkitünőbbje, Pál apostol (a Korinthusbeliekhez 
ü·ott II. levelének 3. fej. 6. versében). Akadtak ugyan 
az ó-kor klasszikus irodalmában is hasonló szóla.mokra 
vagy legalább egy-egy hasonló fölfogáaról tanuskodó 
érdekesebb, fontosabb nyilatkozatra (l. p. Cu'rli'W:5 E. 
«Paulus in Athen '' czímü értekezését a c' Sitzungs
berichte der K. pr. Akad. d. Wiss. XLIII. köt., Berlin 
1893). Ámde a görög szellem és müveltség befolyása 
az apostol eszmevilágára, gondolkozására és irodalmi 
m unkalkodására - mert hiszen csak errőllehet sz ó 
egyáltalán nincsen még kellőképen és véglegesen meg
állapítva. 

A theologusok pedig, kiket talán első helyen kellett 
A~ UriT É'fkönpe 1899, 



volna omlíten em, többnyire már t elj es határozottsággal 
tudják és állitj ák, hogy az apostol itt - mint különben 
több más helyen is - egészen eredeti, hogy ezt az ő 
nagy igéjét, va,gy akár csak annak elem eit is, nem merí
tette s nem is meríthette sehogysem máshonnau, ba
nem ha a saját nagy elméj éből és szivéből ; tehát hogy 
itt az 6-testamcntomi biblia i befolyás is telj esen ki van 
zárva, sőt hogy a népek apostolának emez igéje is 
ogyil<e azoknak, a malyekben a zsidóság és keresztény
ség közti született elvi ellentét a legélesebben s a leg
találóbban jut kifejezésre. 

Vajjon egészen úgy van-e ? 
Vízegáljuk meg kissé közelebbről. 

• Hiszen megismerik, hogy ti Iston nek a mi szolgttla,
tunk {~ltal szorzott levole vagytok, m ely nem tt>ntával, 
hanem az 615 1.9ten szellemével iratot t ; n em kőtáblákra., 
hanem n ti sziuetek hitstáhlái?·a. Ilyen nagy bizodalom 
mal val~ <licsokvésünk pedig vagyon a Krj sztus álta~ 
Isten olott .. . , ki azt cselekedte, hogy alkalm~dos szolgá1 
lonnónk n.z 1~j- testamontomn.ak, n em a betiin ek, bane1n 
a szellenm ek ; tn ert n. hoti1 öl, tt szellem po cl ig éltet. 
Ilogyhn a hn.l.Unak szolgál!'tta, 1ncly betííkkel i?·atott n. 
köu~hTe annyir tt dicsősógcs vala, hogy az Izrnél fiai J?-Crn 
nézhetőnek n Mózc~ orc~aí.j á.l'O., annak fényessége m1att, 
maly elmulandó valn : hogyan nem leuno inkább a szel~ 
lernnek szolgtí.ln.tja dicsősége~ . . . , n mely megmarad? 

Ime nagyjábttn a levél id. fejezet én ek azon egész 
része, a melyben igénk foglaltatik (2-L 1. vv.) Az alá
húzott szavak pedig nyilvánvaló ozélzások, sőt nagyobb
részt egyenes ráutalások egyfelől az irott tör vényre, 
első sorban a tízparancsolatra m eg a Móz. V. k. 
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27 2• s . s (v. ö. J ó zs. 8s2.) említett c1 kövekren , másfelől 

Ezékiel és Jeremiás próféták itt következő helyeire : 

«És adok nektek új szivet és új szellemet adok belétek 
és elveszem a köszivct a ti testetekből , s adok néktek hús
szívet. És az én szellemem et adom belétek és cselekszem, 
hogy az én tör vényeimben járjatok,stb. & (Ezék. 3ti2&-9t.) 
alme napok jönnek, így mond az Ur, hogy én új-testa
mentomot szerzek n.z Izraél házával és Júda házával. 
Nem olyan t estamentomot, mint a melyet kötöttem 
atyáikkal ... , a mely testamentomot ők megbontottak, 
én pedig föladtam őketie (e míatt) ; hanem ez a testamen
tom, B melyet kötni fogok az Izraél házával ama napok 
után : adom az én törvényemet beléjök s az ő szivökbe 
irom be azt, és leszek nékiek Istenök stb .11 Jerem. 31so-s2. 

Látni való, hogy az apostol hol az egyik, hol a má
sik próféta eszméivel és kitételeivel él, a mi annál 
érthetőbb és természetesebb, mivel az alapgondolat 
mindkettőnél ugyis egy és ugyanaz. Hasonló esetek -
két (vagy több) külön való bibliai helynek összefűzése, 
egybeolvadása - Pálnál, még ott is, a hol egyenesen 
idéz, nem tartoznak a rítkas.ághoz. S ha hozzá veszszük 
még, a mit talán mondanunk sem kell, hogy mind a 
két prófétai 'hely a zsidóságban is mindig a messiási 
korra vonatkoztattatott, úgy egészen világos, szerény 
véleményem szerint, hogy az apostol itt nli újat sem 
mond, hacsak épen nem azt, hogy eme prófétai jöven
dölések - Kl:isztus elj övén - immár mindenestől be
teljesedtek . 

. . . <tN em a betűnek, hanem a szellemnek; mert a 
betű öl, a szellem pedig éltet.» N em, ez a mi híres 

* Így a Szeptuaginta forrlitása; v. ö. Kimchi itt és 
Jerem. 3t&. 
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igénk sem tartalmaz valójában semmi olyasvalamit 
a mit régi prófétáink - hanem is ugyanily szavakban_ 
más ki nem jelentettek volna. 

Sem Jeremiás, sem Ezékiel próféta nem említ ugyan 
kifejezetten <<betűt'> ; d e a <l szelle1n 11 az utóbbinál éppen 
nem hiányzik; és ha az előbbi azt mondja, hogy a 
szerzendő új testamentom, ellentétben a régivel, a 
<1szivökbe lesz i·rva'>, ügy itt - aláértve legalább - a 
<< betü1> is megvan, miut amannak a régi testamentom
nak, a sajátossága. Hasonlóképpen: sem az egyik, sem 
a másik próféta nem mondja azt határozottan, hogy az 
ó-szövetség betűje <1öl11, az újnak szelleme ellenben 
c< éltet» · de midön Jeremiás azt hirdeti, hogy az Úr 
Izraelt az első rniatt, vagyis jobban annak megbontása 
miatt <tf'öladta,> (v. ö. Ezék. 36, 17 s köv. vv.), a máso
diknak szerzése után pedig <<nékiek Istenök lesz ,>, stb. 
(Ezék. u. o. 28 v.), úgy a dolog itt is kétségtelenül előt
tünk van. Gondoljunk csak rá, hogy az apostol m ásutt, 
p. Hóm. 7to s köv. vv., a bünről is mondja, hogy az 
«Ölll ; de csak azért, mivel az ember, veleszületett 
gyarlóságánál fogva, az isteni törvényeket követni 
képtelen, úgy hogy ((az a parancsolat, mely élet? ·e ada
tott vala (v. ö. Móz. III. k. 186 s másutt) nékem halá
lom t>a lenni találtatott>>. 

Mondják, hogy a különbség, s vele együtt az apostoli 
igének a prófétákén való fölénye abban 1·ejlik, hogy 
amnz n1eg is magyarázza nekünk egyszersmind azt, 
hogy miért és miképpen bonthatta meg Izraél az első 
szövetséget. Azért t. i., nt·ivelhogy az csupán << betükkel 
iratott a kövekre a~, vagyis azért, mert az Úr törvényei 
ott csupán parancsolatok, még pedig külsöleges s merő 
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engedelmességet- nem pedig bensőséges hozzájáru
lást - követelő parancsolatok alakjában jelentek meg 
az emberek előtt;~ holott az újszövetségben, a CISZellern 
dicső szolgálatában >>, az ember ugyanazon törvényeket 
önként s minden külsö kényszer és nyomás nélkül 
fogja teljesíteni, mint saját szivének belsejének s úgy
szólván ösztönének önalkotta s áthághatatlan törvé
nyeit. Ámde ez nem áll. Mert hiszen a mi prófétáink 
is ugyancsak azt mondják. Avagy mi mást jelentsen 
náluk is a <1kőszív'' meg a ((hússzív>>, a <1megbontott 
szövetség>> meg a <C beléjök adott szellem~> sa uszivökbe 
írott >> és épen azért megbontbatatlan törvény közti 
megkülönböztetés ? ! A mint hogy a talmud is mondja , 
még pedig rész ben ugyancsak prófétáink nyomán, hogy 
n. jövendőben a <1gonoszra való hajlan~)) tökéletesen, 
gyökerestől ki lesz irtva az emberek szivéből, termé
szetéből (l. Szukka 52a s több más helyen). 

Nem tagadjuk, az a gondolat, hogy az autonomikus 
és szubjektiv természetű s erejű erkö1cstörvény - föl
téve, hogy az az isteni törvénynyel mindenképen meg
egyezik - és föltéve, hogy azt követjük is - még 
vallási szempontból is magasabb valami, mint az ob
jectiv törvény iránti puszta engedelmesség, mondom, 
nem tagadjuk, hogy ez a gondolat az apostol szavaiból, 
látszólag kissé jobban domborul ki, mint a prófétákéi
bóL De világosan és egyenesen ö sem fejezi ki azt -
korántsem ! - sem itt, sem pedig egy másik helyen 
(Róm. 7s), a hol szintén an·ól van szó, hogy a «régi 

* Lft~d n.1.onban oly helyeket, mint MÓ7.P!S Y. k. 4r. kk.: 
:)~u; ~r.. e; lOJ!l. 1:1; 2öt~). 11; ~~h ; 30u kk. sth. 
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betűs szalgálatot 11 immár a <<szellemben való új szolgá
lat >> váltotta föl. Saját meztelen szavai szerint, csak 
úgy mint a prófétákéi szerint, az utóbbinak felsőbb
sége, dicsőbb volta mindössze is csupán onnan van, 
hogy az <<megm.arad•>, holott az előbbi a <<halálnak 
szolgálata •>, azaz 11 elrnulancló 11 vala. 

Egy helyen, nevezetesen Hóm. 221-29, az apostol oly 
összefüggésben és oly értelemben szól a <<betűs szolgá
latróh, mintha ö az alatt csakis a czerimoniális töl·
vényt értené, szemben az erkölcstörvénynyel, mely 
utóbbi aztán a <<szellemben való szolgálatot•> jelentené. 
«Igen•>, így mond, <<a természet szerint való környül
metéletlenség, ha a Törvényt megtartja, kárhoztathat 
téged, ki a betűvel s a környülmetélkedéssel együtt a 
törvényt átbágorl. Mert nem az a zsidó, a ki kívül 
annak mutatja magát, sem pedig nem az a környül
metélkedés, a mely kívül vagyon a testen ; hanem az 
az igaz zsidó, a ki belül titkon az, és aszívnek környül
metélkedése szellemben s nem peclig betíi szedut (az 
igazi környülmetélkedés) ,>. Ámde, így magukban véve, 
eme szavak is csak annyit mondanak, csak arról szóla
nak világosan, hogy az erkölcstörvény mindenféleké~en 
föléje helyezendő a czerimoniális törvénynek. Igy 
pedig nincs és nem is volt soha az a fölvilágosodottabb 
s vallását jól ismerő zsidó, vagy hogy azorosan a tárgy· 
nál maradjunk, az az apostol-korabeli farizeus mester, 
a ki azokat készségesen alá nem írhatta volna. Elég 
talán e tekintetben rámutatnunk oly helyekre, mint 
Móz. IV. k. 15•o ; különösen pedig Móz. V. k. iOta; 
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306 ; J erem. 44; 9:A5 (a ceazivnek környülmetélkedésé
ről» ). S a mi a talmudot illeti, olyanokra, n1int Mák
kóth 24a (a roózesi törvényeket a későbbi próféták mind 
kevesebb és kevesebb számú törvényel<be foglalták 
össze, legutóbb Habakúk próféta, 24 ez egy Azóba : 
«Az igaz ember pedig bitében él))), vagy Ber. r. c. 4.4 és 
párh. (a czerirooniális töl'vények egyedüli czélja: 
a lelkek nemesítése). 

Tény azonban, hogy Pál apostol a czerimoniális 
törvényeket, a m int tudjuk, első sorban mindenesetre 
oly czélból , hogy a pogány világot a kereszténység 
számára megnyerhesse, végképen meg akarta szüntetni. 
Sőt tudvalevőleg nem csak azokat, hanem az egyes 
erkölcstörvényeket is - mint olyanokat, mint szabott 
törvényeket - kivéve az egy a felebaráti ezeretetről 

szóló parancsolatot (Móz. III. k. 19ta), m elyben szerint e 
c(mind a többi parancsolatok bennfoglaltatnak '', Róm. 
13s-to; Galat. 5u. Csakhogy a mennyiben ezt a mi 
igénkkel akarják elméleti, gondolati s úgy sz ól ván oko
zati kapcsolatba hozni, ismét kénytelenek ··agyunk 
1·áutalni Hillelnek ismert kijelentésér e, Sabb. 31 a (v. ö. 
Szifrá, Móz. III. k. 19te és Máté 7 u; 22so: s köv. vv. ; 
Luk. 6s1; l. Güdemann, c•Nachstenliebe') 10 A köv. ll. 
Bécs 1890), a mely csaknem ugyanazt mondja, s a 
mely ép úgy következik abból az igéből, hogy <c a belü 
öl, a szellem pedig éltel 11 . 

Temesvár. /}r. Lőwy M61 ·. 
, 



A SZERELEM DALAI 

A SPANYOL- ARAB KORSZAK HÉBER IRODALMÁBA.N. 

(hodalomtörténeti Yizlat.) 

I. A ZSIDÓK VILÁGI KÖLTÉSZETf~RÖL Í~S FEJLÖDÉSÉRÖL 

ÁLTALÁBAN. 

A talmud és a midrás egy nemvallásos irányu köl
tészet nyomait őrizte meg számunkra, melyek a kutatót 
különösen érdeklik. Egyrészt azt mutatják, hogy az év
századokig tartó szenvedés nem volt képes a zsidók 
kebeléből a szép iránt való érzéket teljesen kiölni; de 
egyszersmind azt is mutatják - és ez figyelemre 
méltó - hogy a világi eszmék számára sokkal előbb 
keresték a költői alakot, mint a hogy szükségesnek vagy 
illőnek tartották, hogy az imákban kifejezett szívbeli 
ömlengéseket bizonyos prozodikus törvényeknek alá· 
vessék. Mily magasztosak szerény alakjukban és egy· 
szerü nyelvezetükben a talmudi időkből származó 
imák! Képekben gazdag ellenben azon megindító elégia., 
mely R. Abina koporsója mellett felhangzott : -+c 

* M6éd ká.ton 25. 1>. A talmudi költészetről Now-Yorkban 
nehány (.v előtt ( 1895-96) Prtükez~R jelent meg, mely Rz:Í

momra hozzáférhetetlen. 



(( H a a magas czédrust a tűz emészté meg ; 
Mi nyújthat a gyönge izsópnak védelmet ? 
H a a leviátán is l1or ogra akacl : 
Mi tnclná megóvni az apró h ala,kat? 
H atalmas folyam ot, h a háló fogja át : 
Vajj ' mllyen sors virj a a lüs patakocskát ?» 
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A talmudi korszak költészetének legtöbb maradványa 
a példázatok sorába tartozik; de már az idézett elégia 
bizonyítja, hogy a zsinagógai szellemen kívül eső 

poézisnek más ágait sem hanyagolták el egészen. Sa j. 
nos, hogy a zsidók abban az időben, ID:időn a zsarnoki 
üldözéasel szemben életüket is alig tudták megmenteni, 
nem hozhatták biztonságba nemzeti irodalmuk egész 
gazdag kincshalmazát. Csak a halákha forrásait és vé
delme alatt az agácla velős mondatait vitték országról
országra. A régebbi apokryphákkal egyiitt azonban a 
poetikus irodalom is megsemmisült, leszámítva az el
szórt maradványokat, melyek egykori létezésüket bi
zonyítják. Az ebből keletkezett kár a későbbi világra 
nézve nem csak abból áll, hogy ezen szelletui termékek 
elvesztek, holott segítségükl{el népünk sok nemes fiának 
érzelemvilágát megismerhettük volna. Az úgynevezett 
új-héber költészet fejlődésének történetében is ez által 
oly hézag keletkezik, me]y betölthetetlen marad. 

Ha. tehát a zsidók világi költészetének kezdetét 
Száadja, a nagy gaón idejére tesszük, kit a tudomány 
különféle terén úttörőnek kell tekintenünk, ez csak 
azért történik, mert semmi, vagy igen kevés emlékünk 
maradt fenn a Száadja előtti időből, melynek segít
ségével összeállítbatuók a régi és új héber költészet 
összekötő lánczát. Hogy azonban abban az időben, s 
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különösen a gáón fellépte előtt rövid idővel virágzásban 
volt a héber költészet, e mellett maga S.záadja tanus
kodik. Hiszen ő maga volt az, ki a fölött való bosszú
ságában, hogy elődjeinek és kortársainak versei m.űvészi 
szempontok alkotta törvényeket nem ismernek, egy 
nagy arányú rímlexikon megírására határozta el magát. t 
Nem tehető fel, hogy ezen költők mind csak vallásos 
tartalmú kompozicziót, tehát p íjj í1tot alkottak volna. 
Mert Száadja szükségeanek tartotta, hogy művének 
második átdolgozása alkalntával az első ízben meg
jelent két 1·észhez, mely ábécze szerint rendezett szó
tárt és a bibliai, a részint a biblia utáni szókincs rímek 
szerint rendezett jegyzékét tartalmazta, még egy har
madik részt is kapcsoljon, melyben a költők szokásos 
képletei ~s fordulatai voltak összegyűjtve és szisztema
tikusan rendezve.2 Ily frazeológiának azonban csak úgy 
van jgazán értelme, ha szükségessé válik egy virágzó 
világi költészet folytán. Ezen műben Bzáadja a köl
tészet értékérő l is beszél;» a vallásos költészet nem 
sz o ru l t volna védőre, sem pedig értéke szószólóra. 

De ezen kor költői produktumn,i szintén eltüntek és 
mind a mai napig nem kerültek napfényre. Vajjon 
jutunk-e még azon helyzetbe, hogy ezen szellemi ter
mékek felől önálló véleményt alkothassunk? Nincs ki
zárva, biszen történnek még csodák. Lehetséges, hogy 
ageníza, mely nekünk Ben-Szira könyvének nagy részé-

1 V. ö. Harkavy: Studien uncl Mittheilungen. V. kötet, 
r,f), lap. 

2 J gy ~rtolmczendők Hzáadja Hzavai JI arkavy Azorill t, idl>
?.ott helyen, 48. l. 

3 Tlt.ful: Harkavy, u. o. 156. 1. 



nek eredetijét visszaadta,1 ezen kor setétaégét is fel
deriti és költői irodalmát is feltárja előttünk. Y árakoz
zunk reményteljes bizalommal, míg a genízából ld
emelt kincseket gondosan megvjzsgálják. - V~jha. 

Sebechter úr nem várakoz ta tn a bennünket sokáig ! 
Száadjától csak zsinagógai költemények maradtak 

fenn, melyek részben ki vannak nyomatva. De még éle· 
tében tanítványa és nem unokája, mint még nemrégi
ben is állították .!~ Dunas b. Labrát a héber költészetet 
reformálta, de reformjai jelentős következményekkel 
jártak, mert az arab métrumot itt is meghonosította.~ 

Menáchém b. Száruk és el1 enfele a már említett Dunas 
iskolájából származnak az első, számukra teljesen meg
maradott világi költemények. A két fél között hevesen 
fellobbanó vita felébreszté múzsájukat. Ennek meg
felelőleg dalaik túlnyomólag polemikusak és didak
tikusak. GTammatikáról zengenek; oly témáról, mel.v a 
legélénkebb fantáziának is sokkal szárazabb, sokkal ki
nszottahb, semhogy a múzsa életet tudna belé lehelni. 

A nem-zsinagógai irányu költészet ezen kísérleteit, 
melyeket különben gyakran sikerülteknek nevez-

1 J.Já.Hd Bach er: J~gy feltámadt régi h~ber irc>, É \•köny\·. 
18fJ8. 4>5- 56. I. 

l! Jijzon hipotézis, úgy hiszem, Sterntől származik (Liber 
Hosponaionum p. LXXIV.), ki Dunn~ egyik versében c szót 
~eZákéé • hibáRan értelroe?.te. Griietz történeti miivének for
dítója, Rabinowitz ismét támo"atta és Kal1ann Dunas le~r-

,., ' n 
újab b biografusa védelmezte. (Dnnas h. I .abrat, V arRó, 
1894. a. L) 

:. V. Ö· Brody: Studien 7.11 elen Dichtnngen .fehmln Halc:
vi' s L l o., l r •. ll. éR köv. 
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hetünk-nemsokára példázatok követték, melyek szin
tén didaktikai czéluak roltak. Egy ily költemény, már 
arab metrumban irra, Hái gáontól származott ránk. I 

K em bizonyítható be, hogy ezen korszakban a világi 
költészetnek más fajait is ápolták-e, ez azonban t-öbb, 
mint \:tlószinű . A metrnmos versek költői, kiket J ó na b. 
Ganáh két részből álló müvében nénelenill idéz,2 

aligha voltak valamennyien kortársai. És már ezen 
nehány idézet gúnyversek 3 és oly dalok versszakaiból 
áll, melyek a válás fájdalmairól énekelnek ; 4 oly moti
vumok ezek, melyeket az arab és későbbi zsidó költők 
különös szeretettel ápoltak. 

Egy dolog bizonyos : Dun as és ~Ienachem kortársai
nak, ~alamint köz-vetlen utódaiknak költeményeit 
csekély költői értékük miatt, kevés kivétellel, nem
sokára elfelej tették. M~ Charizi beszéli :5 

•Tudjátok hát, hogy a dalok - miket gyöngyként 
magasztalok - Szefárádban kéledeztek, - s onnan 
measze széledeztek. - Költökkel volt hajdan telve
főként, gazként elékel re. - Sz ertelen ül homályosak 
énekik, - nevöket is alig tudom én nekik - ilyen 
.ibun és Sámuel, - (rajtok senki sem bámul el), - ilyen 

1 Utoljára, nem egészen hibátlanul, J. H. l-Veis: (Varsó. 
1 9t. l adta ki. Ezen kiadásnak ~)>.<~tcill által ~al6 k"Titikus meg
világítása Krak6, 1R96 jelent meg. 

2 
V. ö. BocltP1· : Zeitschrift der deutschen morgenliindi~chen 

GesellRcb~ít, 1882. évf. 401. l. és kö~. 
1 

Gyökszótár (Bucltt•,· kiadványa) 93., 407. és 412. ll. 
4 Ugyanitt 3.53. 1. 
-, Tachkemoni, 3. (<:d. Am~;terdam, 7. /,. 1.) Kt•r ... /;cult'l i Lipúl 

•ZAiclc) költőkhőla. 
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Dunás, Labrát fia, - s mások, ne bánd, akárki a'. -
Daluk híre égő szalma, - mert biz annak nincs tar
talma. 

Előttünk persze ezen egész korszak költeményei 
nagyon érdekesek \Olnának. Egy nem \allásos poézis
nek csiráit látjuk itt. De nem szemlélhetjük nö\ek\ését 
és fokozatos fej lödését. Csöndben nöTekszik a fiatal 
hajtás, mindinkább gyarapszik, galyai és ágai erősböd

nek, bimbókat haj t, melvek a teljes zabadságat biz
tosító társadalmi helyzet jótékony napsugarának me
lengetésétöl nemsokára kinyilnak, s pompás fiágdísz
ben ragyogó erős fa ~'anánt találkozunk ismét vele 
Sámuel Hánagid idejében . 

.A. mint királyi urának bizalma nem idegenitette el 
népétől a m~cenásnak ezen V'a1ódi és igazi megsze
mélye ít-őjét, épp úgy az időrabló politikai tevékenység 
sem volt képes arra., hogy szivéböl a tudományok iránt. 
való sz eretetet kiölje. Mint nyelvtudó, , zentirás-ma
gyarázó és talmudkutató arra is ráért, hogy a múzsának 
hódoljon. Költeményeinek nagyobb ré zét, melyet sze
rencsétlen fia, József, gyüjtött össze, az idők árja. nem 
sodorta magával. Kéziratban fennmaradt és Harkavy 
nagyobb körök zámára hozzáférhetövé tette. ir 

A ná.gid költeményei között a világi költészetnek 
már valamennyi faja képviseh-e van. Egy tárgyat sem 
hanyagol el azok közül, melyeket az arab költ()k fel
dolgoztak. A poézis négy fa.jáYal \dic őítö költemény, 
gúnyvers, példázat és tréfás vers) é \alamennyi 

• 

* ,"'tudien nnd :;:\Iittheilnngen. I. köt .• zt.-PéterYár. 1 79. 
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változataival~ sikere en próbálkozott meg. Még csata
és győzelmi dalai is vannak. Mert mint állam
férfiú, Sámuel hazájában nem egyszer küzdött meg k~r
lelhetetlen ellenfelekkel, s a csatatéren nem egyszer 
lépett szembe fegyveresen királyának és hazájának 
ellenségei vel. S valahányszor győztesen kerültek ki 
seregei a küzdelemből, magasztos győzelmi dalokat 
zengett annak dicsőítésére, a ki a veszély óráiban meg
segítette. Csak a vadászdal hiányzik nála is, mint az 
egész héber irodalomban általában. A vadász <1nemes1> 
meste1·sége nem talált dicsöítőre azon nép fiai között, 
melynek vallásos intézményeit a barbárság és állatkín
zás vádjával illetik a XIX. század nfelvilágosulh gyer
mekei. 

II. A SZEBELEM DALAI JEHUDA HALÉVIIG. 

A világi költészet általános fejlődéstörténetére való 
rövid visszatekintés után tulajdonképpeni tárgyunkhoz 
é1·tünk. Mert Sámuel Hanágidnál szerelmi dalokra is 
akadunk, s úgy látszik, hogy ezek az elsők a héber 
irodalom ban. S itt egy érdekes megfigyeléasel állunk 
szemben. Valamennyi többi, Sámueltől fennmaradt köl
teményben, a versmértéktől eltekintve, aránylag igen 
csekély arab befolyás észlelhető. Sokkal inkább állott 
még a pijjut varázsa alatt, mintsem hogy rabszolga 
módra követte volna az arabokat. Idegen elemeknek 
nem egykönnyen nyitja meg az utakat ; csak itt-ott 

It 

* V. ö. Ahiwarett: U eber l)oeaie und Poetik der Araber. 
3!. lap. 
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veszünk észre idegenségeket Sámuel nyelvezete sok
ban megegyezik a pijjutköltök nyelvezetével; képleteit 
és hasonlatait különös ezeretettel kölcsönzi a bibliai és 
talmud-midrási irodalomból , mit a különféle, általa fel
dolgozott eszme forrásának kell tekintenünk. De nem 
minden költeményére vonatkozik ez, a bor- és szerelmi 
dalokkal másképpen állunk. Itt a tárgygyal együtt töké
letesen átvette az arabok képleteit, hyperboláit és esz
méit is. Igy pl d. miko1· így dalol :1 

A1·cza fénye, piros ajka 
Éltet adó balzsamír, 
H omloka elborulása, 
Szeme büszke villanása 
Rémit, mint a hideg sir. 

Szivem nevet, ha mosolyog 
De ő csak búmnak örül ! 
Boldogít, ha szép kedvesem 
Dalol , nevet jó kedvében, 
S ö r ajtam nem könyörül ! 

Már Sámuelnél épp így rátalálunk az araboktól át
vett és későbbi költők annyiszo1· alkalmazta hyper
bolára, hogy a szeretett nő sz épsége túll'agyogj a gazdag 
ékszereit. Leírja a ragyogó napot, melynek feltüntével 
a csillagok fénye elhalványul, s hozzáteszi, hogy olyan :2 

«Mint a szépek szépe, kinek arcza püja 
Ékszerei fényét árnyékba bm·ftja•. 

Sámuel legsikerültebb szerelmi dalai közé tartozik 
a «Hebegő leányka •> czimű elmés költeménye, melyre 
csak röviden utalok itt. s 

Éppen úgy járunk a szerelmi dalokkal, mint a nem 

1 
Harka1Jy i. h . K l. 9. jegyz. Az eTedeti utolsó Yersszaka 

felism er hetetlen. 
2 I. h. 3. L 5-6. SOl ' . 
3 Lás~ Ege1·s.t ~ Dr. Gratz H. tanár 70. születésnagja alkal

mából lnadott JUbileumi iratban L16-126. 1. 



Itt 

ntlhtsl)~ ki)lte~z(\ ttol áltnlJ\bau . . \l ig n1ntntkoztnl n. ze. 

rt'lmi költ~~~tl t t? lsö, ernlat · .. r méltó kezdetei, midön 
ism t' t d re~zt~ ük t\ fona.ln t zemünk elől. }i'ejlödik, de a 
f~jlodl~s folynmafllt n em köY tbetjük figyelemmel· meg
érik, n nelkül hogy tudnók, hogyan é~ ruily módon. 
Az e(fé::.J. korl)ól. k(\zdye ámuel Hnnt\aidtól n. XII. zá-c-

zntl höz péig nem lllltrndt fenn Yalnmiképpen j eles 
~zer lmi \ er . l!ég Gabirol. n mély n gondolkodó és 
ep oJy t het éges, mint termékeny költő "em tudott a 
BZ r lemért lelkesedni. C"ak eg_\etlen egy '" ze1·elmi 
Yerse maradt meg.1 é ebben em en ·énye iti jogait nz 
t·rzelem. öt ét, r{)jtélye , kérdé... alig magyarázható -
i lJ en ez "n kedYesehez • int~zett dnl. Figyelemre méltó 
benne c~nk az, hogy már ö • a hold nÖ\éréh lát~ a ked
Yesében. Ez a frázis szintén arnb eredetű : n héber köl
tök különféle n\ltozatokban gyakran basználták. 

A szt'relmi kólté zetet teljes 'irágzásban azon korbi.lD 
talaljnk. melyet már Charizijoggal t•éth bnnniczánim»:l 
a héber köttészet mt\gkorának ne-vezett el. Azon bol· 
dog kort értjük, melyet Mózes ibn Ezra és J ehud a Ha
lévi zelleme ,·ilágitó szöTétnek gyanánt beragyogott. 

A ket bn1 át idösebbikénél, Mózes ib n Ezránál a sze
t·elmi dal két egé,zen azétágazó faját különböztetjük 
meg. Az el ö faj azon költeményeket öleli fel, melyek 
a sajnos, még ki nem nyomtatott din\nban tartalmaz
tatnak. Oly szerelemröl szólanak, melynek tárgya nem 
csupán képzelt szeméJy volt, mint ez a legtöbb zsidó 
költőnél elöfordul. lbn Ezra igazán szeretett; melegen, 

1 
Duke.'4: Sehire Schelowo, M. l. 42. jegyz. 

1 
Taehkewoni, l . fej. Am!l•erdam 34. b. 1. 
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rnélyen, őszintén szeretett. Viszontszarelemre is talált. 
S A·Z ő ezerelme mégis ezerencsétlen volt. Nem vehette 
nőül szerelmesét, fitestvé1·ének leányát. Családja, isme
retlen okokból, a házasságba nem akart beleegyezni. 
Szerelmi bánat, az élet má vi zontagságai,al egye
temben, száműzték hazájából a ezerencsétlen költöt. 
Idegen országban, új ba.rátok körében keresett gyógyu
lást, vagy inkább enyhülést szivének sebére, lelkének 
bánatára. De azért nincs bebizonyítva azon felte"\"és, 
hogy szerelmi viszonya tette öt költövé.1 Csak az bi
zonyos, hogy ezen viszonynak köszönhető a megható, 
mélyen átérzett dalok egész serege, malyekben a bol
dogtalan sze1·elem egész keserűsége kifejezésre jutni 
törekszik. 

Mózes ibn Ezra szerelmi dalai közül, min t ilyeneket, 
eddig csak keveset ismertek fel. Mintha csak attól tar
tott volna a "\"allásos érziiletű «\ezeklő költő• . a kit 
szerelmi viszonya miatt a túlbuzgók különben is meg
támadtak,~ hogy megszentségteleníti tollát, ha egy való
ban élő nö szépségét ünnepli és a szerelmet dicsőíti. 
mely öt hozzáfűzi, ezerelme tárgyát mindig olyk~p szó
lította meg, mintha férfiú \Olna. Mózes ibn Ezra külön
ben ebben is az arabokat követte. Ezekról Dozy ezt 
irja: 8 «Az arabok költői nyelvezetében az illem meg
ki vánjn, hogy a genus masculinumot használják. ha 
asszonyról van szó l) . Hasonlót találunk má iróknál i . 
Zsidó költők közül már Sámuel Hanágid fent emlitett 

1 Cri•cit:.: Történet. ''l. 3. köt. 113. l. 
!.! DiYtin (kézirat) !5. szám. 
s Recherches, első kiadás, I. 92. l. 

Az UUT Évkouyve 1899. 10 
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r hebegő leányka• ez. versében számolt az (t illemmel11 , t 

még inkább azonban kéRöbbi költők, mint h1ózes b. 
Ezra, J ehuda Halévi stb. 

A szivet indító búcsúdal, melyet Mózes szerelmesé
hez intéz, így hangzik: 2 

H ogy mit szól a világ ruirólunk 
Az oly kevéssé érdekel ; 
i~s hogy frigyünket gúnynyal nézi, 
Azt is ruég könnyen tűröw el . 
De hogy te is el akarsz hagyni, 
Az iit szivemen mély sebet; 
llogy kicsinyesen gondolsz rólaw 
H new érted tiszta lelkemet. 

Mi nélküled a föld ? az élet? 
Hziik börtön az egész világ -
S wi vagyok én, ha n clll szorctsz te? 
Pusztább, mint őszszel a vil-ág. 
Az erdöböl ki new találok, 
l::io1l01so lelem a nyomot, • 
Mí6ta. érzem, oh, leányka l 
Hogy neked közönyös vagyok. 

Igaz-e, hogy másé a lelked? 
l1ás szivja édes csókodat? 
]l~s a mi l,onne szent, maga~:;ztofi, 
Az társul többé nom fogad ? 
Bár szivem vádol, még se tudlak 
Ű dvözlét nélkül hagyni el, 
Egész sz i vvel csak most szeretlek, 
Mióta érzem : válni kell r 

1 V. ö. Ege-~·s i. h. 117-118. L A némilog szabad fordítást 
Ma kai Emil •Zsidó költők• ez. müvéből ( 147. 1.) vettük. 

1 l.Jukes: Moses ben Ezra 97. l. ; Kö.mpf i. b. II. 209. l. 
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Beteg vagyok, tudom magamba· 
Soká nelU tarth at életem, 
Oh engedd, hogy e hideg arczot 
Sir om ba emlékül vigyem. 
Hzól a pacsirta, hív a gerJe, 
Igen, hű társaim, ruegyek -
Szivew egyetlen híí szerelille : 
Oh szép leány, l ten veled! 

<<Szivem egyetlen hü szeTelme !» Nemcsak szenti
mentális indulat volt az, a mit a költő ezen mondat
ban ünnepélyesen kijelent; hanem szent fogadalom, 
melyet meg is ta1iott. Szeretett unokahuga más férfiú
val volt kénytelen örök frigy re lépni. Miután férj ét 
nehány leánynyal megajándékozta, fiacskája születését 
életével kellett megfizetnie. Halálának hire Ibn Ezrára 
meg1·ázó hatással volt. A gyöngéd szerelern minden ér
zelme újra feléledett szivében. Ép így hallani véli, a 
mint a szeretett nő még halálos ágyán is örök hűség
gel emlékszik meg ifjukori szerelméről, s szeretettel 
gondol a távolban nyugtalanul és megnyug,ás nélkül 
bolyongóra. Ezen hangulatban keletkezhetett a kö,et
kező megindító elégia: -Je 

Csecsemőjét kinnal hozta a világra 
~ anyai szh·éhez már nem szoríthatja, 
A halál szelleme lebegi őt körül, 
S szeretö nr ához így szól erőtlenül: 
«Gondoljft.l frigyünkre, s a. halállal szemben 
Erősítsed szived hűség s szet·etetben. 
Leányid istápold, el kell őket hagynom, 
Fájdalmas siralmuk oh, lllért kell baUanom! 

* Geiger : Jüdisch e Dichtungen, h éber r ész 5. L (német 
rész 13. l.) 

LO* 
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Irjál bátyimnak is, ki szanvedett értem. 
Elemés~·e forró szenvedély tüzében, 
H azátlanná ,á.lva bolyong a világban 

vérzenek sebei nagy, mély fájdalmában. 
liegnyugvást keres ö, és im keserűség 
~fit szegény szivére ismét kimért az ég ... • 

Ezen költeményekből az érzelem melegsége, az érzés 
mélysége, benső, gyöngéd szerelern világlik ki. A körül
ményekkel számot vetve uralkodik ugyan a költő ön
magán, a lángnak nem szabad nagyon magasra fel
csapnia, a lelkesedésnek nem szabad telj esen napfényre 
jönnie. A szerelmea azon igyekszik, hogy beletörödjék 
az elkerülhetetlenbe, minthogy kivánsága legyőzhetet

len akadályokba ütközik. Megbocsátja az imádottnak, 
hogy inkább a szükségnek, mint saját ösztönének enge
delmeskedve, képes szivét és kezét másnak ajándékozni. 
Ezen másiknak is - mi nem ismerjük őt - tiszta 
szivböl megbocsát. De bizonyos keserűséget visz magá
val a számüzetésbe, s csak nehéz szívvel tud lemondani. 

Egészen más jellegüek azon kis szerelmi dalocskák, 
melyekről Dukes azt mondja: cea női test leírása kéjelgő 
ugyan, de nem szemérmetlen».-+r Nagyobbrészt, de nem 
kizárólag a Tarsis czimü munka negyedik fejezetében 
vannak, me ly egészen a tc bor, nő és dal•, dicsőítésének 
van szentelve. Egész más szellem vonul itt végig, ra
gyogó, mosolygó ég tárul a szemlélödő elé. Az önkény
telen lemondás pesszimisztikus von á~ a eltünt; derüs a 
női szépaég eszményképének leirása., a költő majd lel
kesült, majd pedig ingerkedő, enyelgő lesz dala.. A válás 
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rniatti panaszból is kitünik, hogy nincs benne többé 
annyi keserüség, hogy a fájdalom nem oly hatalmas, a 
seb nem vérzik oly erősen. Lássuk ·ezen poézis egy 
nehány példáját: 

I. 

Gazellám, ha tánczra perdül, 
Mint mirtuság, hajlik ide-oda, 
És az incselkedő szellő 
Fürtös haját vigan lobogtatja. 
Nyilaival halált hoz rám, 
Vérembe ő kéjjel, s kegyetlenül 
Újra és újra bemá1·tja, 
Nyugton nem hagy és kinomnak örül.~ 

II. 

Gazeliám fürtjei setétek, mint az éj, 
Arcza szép, mint a hold, szerelme égi kéj ... 
Hárfa és czitera szépemn ek kezében 
S úgy vonja szivéhez hangszereit éppen 
Mint kis csecsemőjét a szerető anya 
Dédelgetve, kéjjel keblére szol'itja.2 

m. 
Félre az álarczczal, ne pirulj, hallgasd meg 
Ha felcsendül hangja dalló kedvesednek: 
Bor nélkül mily fanyar éltünk minden percze, 
Dal nélkül éltünknek nincs öröme, becse. 9 

1 Tarschisch, 2. fej. 37. l. 
:.J U. o. 2. fej. 33. l . 
s u. o. a5. 1. 



r v. 

M ogun tam a pnpo16kat, 
Nom haJigatcnll, ha Jw l'110lnak. 
Noh &~ jdYom lohot J~ekik a A:~.orolow, 

Moly fi~Óp nyo.Ju!k gyanftnt ókit, (lüudt r~ngem .1 

Mózoa ibn Bzra persze a válás miatti panasznak is 
megacHa nz őt megillető helyet. A válás fájdalmáról az 
m·ab 1<ö ltők lJülönös kójjel daloltak; a költészet leg
lwclvoaobb thémái közé tartozott. A válásról szóló dal 
<'~.Y cliv1tn.ból Hom hiányzik; a tarsisból sem volt sza
hnd b ilínyoYJnin. Az ily irányú költemények halmazá
hb l, ntclyok kiilönösen nz említett könyv betedik feje-
7.t'tóhou tnlálhatók, e helyen közlünk egyet :2 

Mcmdft.rn kod vo~o~omnok, middn v{t.hnmk kollett: 
1 •~ 1 11 0 J a~gyj, lllt~l'tt.dj iH, A~orolmos n.ngynlom. 
CHi lüttlo.nul fol ol: H~ogény bo he'> fill, 
l•'o~nl,yl,ónt küvotH~ to, hn. én úgy akal'om l 

Neul mnxa<lhat omlítós nélkül, hogy ~L ibn Ezra egy 
M~t~p ifj ú cliosöítóséro i a lelkesült szavakat talál. 8 Az 
ifjú·H~crolmn no.gy azeropet játszik az arab költészet
hon, l<iilönöHen kc.)s()bbi id<Htben; némely költő még 
tübhet dn.lol róln., mint a nő iraint való szerelemrőL 
Nzt\n dalol\ igen zn.vn.ros forrásból fatkadnak, az ép 
1\nnyira természetollenes, mint undorító szerelmi vi-

' tJ. n. 4. fo j. 4-t-. 1. 
• u. n. 7. r,,j. rm. 1. 
1 I·~K''''Mt\1 olh,nt(~tbon i. h. 1 ~. 1.. l\ ki 1\v. ily fnjta költt'· 

ltH~1l) t'k~t uu\Nkt~}l ftlgj" ft' l c\M twt'Utt't~tt nu\tlml Ull\~ynn\zzn. 
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szonyból, mely az u1·ak és szép török ifjaik között fenn
állott, kik náluk a pohárnok tisztjét töltötték be.1 

A zsidó koltöknek i~jakhoz intézett szerelmi dalai csak 
az arab költők azokásának utánzása. 

III. JEHUDA HALÉVI SZERELMI DALAI. 

.Jóval magasabban állanak Mózes ib n Ezra szerelmi 
dalainál, i~jabb kortársának, a múzsák kedveltjének, 
J eh u da Halévinek dalai. Kampf 2 kivételével, Mózes ibn 
Ezra költői alkotásainak birálói ép oly szigorú, mint 
igazságtalan biráknak mutatkoztak. De abban már 
semmi esetre sem igazságtalanok, ha konstatálják, hogy 
a «költő-király~> minden tekintetben measze felette áll· 
Gazdag fantázia, találó hasonlatok, meglepő synthézi
sek és antithézisek, magasztos eszmék, a nyelvezet elő
kelősége, lángoló lelkesedés - min'd ez gazdagabb már
tékben jutott Halévi osztályrészeül, mint az első zsidó 
poetika szerzöjének. 

Találó példát szolgáltatnak erre szerelmi dalai. Mózes. 
jbn Ezra, mint láttuk, maga is szeretett, mit J e buda 
Haléviről nem lehet kimutatni. 8 ibn Ezra. mégis csak 
halvány szinekkel tudja ecseteloi az érzelmeket, melyek 
őt megindítják, az örömöt és bánatot, mely szivén 
végigzajlik ; ellentétben J e buda Haléviv el, ki a boldo
gan sze1·ető lelkét kifürkészi, a boldogtalan szerelmea 
szivének legtitkosabb zúgába hatol, hogy a fájdalmat 
és kéjt mesteri kézzel ecsetelje. A kasztíliai költő sze-

1 Y. ö. A.hlwa.rdt, i . h. 56. l. 
2 Nichtand : Poe. ie stb. I. 193. l. .. 
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relmi dalainak becsét már Jehuda al-Charizi, a szel
lemes kritikus is elismerte. Találóan j ellemzi e dalokat 
következő szavakkal: 1 cc Szarelmében rezgő harmat 8 

tüzes parázs a lantja u. 
Geiger csupán azt mondja Jehudáról,2 hogy : «ked

\es, olvadozó, mint szerelmi költő)) ; Kaufmann itélete 
így hangzik: 8 tcKönnyü és friss, majd lehelletszerü és 
susogó, majd merész és viharos, itt kedvesen incsel
kedő, elmés és tréfás, ott bűbájosan olvadozó, utánoz
batatlan édességü, ilyen az ö szerelmi dala 1) . 

Teljes lelkesedéssel esküszik Jehuda szar elmesének 
h liséget : 4 

Nyilként fttdöf sz ép szeméve l, 
Társa szivét tépi széjj el, 
S nézitek ti kínom kéjjel ? 

Ám gyötörj ön engem hivem 
Mógis hordja jármát Rzivem. 

Mutassa meg a következő dalocska, mily müvészetet 
tuoott költőnk kedvesc leírásában kifejteni : fi 

CRáuoR éjjel 
Őr.om kéjjel 
Megrontatta 
Szép arc:dmak pará?.sá.t, 
S lobnilatta 
SoJyomfürtje varár.Rát . 

Szép opálként 
Szórja a fényt, 
S betakarja 
H omlokR.nak kristályát, 
Úgy <>hajtja 
Súvem, szemern a bftját. 

l 'l'achkcmoni: a. fej . (AmRtcrdam 8. a. L) 
' ,Jüd. Dichtungen németül 15. l.; Dh·an stb. 16. l. 
8 Johnela Ha.levi: V erRnoh einer Charakteri.stik, 11. l. 
4 DtvAn, cd Bro<ly, II. 3. 1. 1. s~. J{oc!illteméti Lipót , ZRi<ló 

költökböl• 110. l. 
r. u. o. ';!0. l. lR. K?. . KecRkometi Lipót .z~id<') költőldJőh 

1r)2, 1. 
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H ej, szépsége 
Napként ége, 
Mely elékel 
Aranyozva az eget, 
S födi ékkel 
A hajnali felleget t 

153 

A szerelern végtelen hatalmát J e buda következő 
vers ben ecseteli : 1 

N agyo bb csodát ember még sohasem látott: 
A gyönge kis galamb megejti a sasot. 
A vad oroszlán is nyomban megszelidill 
A kicsiny őzike szemének fényitül. 

A. vágy emészti el, ki őt megpillantja, 
De éltet ad gyorsan édes, csábos ajka ... 
'rekintete villám, a mely lesújt mélyen, 
Cs6kja égi harmat, hogy újra élesszen. 

Gyöngéd szerelern vonul végig e sorokon is : 2 

Ébredj, kedYes, 
Félre álom t 
Bájad élvvel 
Ú gy csodá.lom. 

Cs6kr6l álmodsz? 
Ébredj menten ; 
Álmodat én 
Majd megfejtem t 

Természetesen J eh u da Halévinél is felhangzik a válás 
miatt való panasz. Mély érzés, bensőség és gyöngéd
ség itt talán ·még inkább kidomborodik, mint szerelmi 
dalaiban. Közöljük e helyen ily irányú verseinek 
egyikét, nem annyira minösége - más versei job-

1 U. o. 4..0. L 39. sz. ; J . Halévi divAnja, 127. L 
~ U. o. 20. 1. 19. Rz. KecRkeméti L. «ZRid6 költőkböh 

136. lap. 
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bak - mint inkább rövidsége miatt, mely en·e alkal. 
massá teszi : 1 

Szarelmednek rabját igázrl csak le ujra. 
Válásod sze1·elme tüzét csak felszítja ! 
Hogyha reám untál, életem csak teher, 
V edd el bátran tőlem, kezedben a fegyver. 
- Oh, de nem l Térj vissza hozzánk, szép kedvesem, 
~lit érsz vele, hogyha rabbá teszel engem? 
Kéjes nyugalommá változtasd fáj dalmam : 
Tejjel s mézzel kináJj,2 könyörüljél rajtam ! 

E helyen kell megemlékeznünk az Ofrah-dalokróL 
Azon költemények ezek, melyekben a szeretett nő ad 
kifejezést szive érzelmeinek. Más költők, Jehuda Halévi 
előtt és után e téren gyakran sikerrel tettek kísérletet. 
Azonban egyikük sem éri utól a mesterdalnokot. Ofrah 
dalai a legnagyszerübbeknek tekinthetők. A Ralévi-féle 
Ofrah-dalok gazdag kincshalmazából csak egyet köz
lünk, melyet bátran ((valódi Heine >> -fajtájunak tarthat
nánk. S mégsem Heine, hanem az általa ünnepelt és 
dicsőített ((Jehnda ben Halévin a ve1·s költője: 3 

Térdemen itt j átszott 
S a képe meglátszott 
Szememben oly szépen ; 
Csókolja szememet, 
Képét, s nem engem et : 
Igy ültem a lépen l 

1 u. o. 34. l. 33. sz. 
2 Azaz : Csókolj meg 1 
8 Div!n, ed B1·olly I. 16. l. 13. Jegyz., Kecskeméti «Zsidó 

költőkLőh 100. l. 
4 A dtvAn stb. 26. l. 
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Jehuda Halévi mint nászköltő is utólérhetetlen. 
A nászversek a héber poézis fontos tényezői. A sze1·elmi 
költészet egyik ágát képezik és reánk nézve a.nnyival is 
él'tékesebbek, minthogy nem arab befolyás alatt fejlőd
tek; egészen zsidó jellegűek, zsidó életet és zsidó s~o
kásokat tárnak elénk. c<lly dalok - mondja Geiger -
az araboknál nem keletkezhettek, mm·t ők több asz
szonynak mutatták be váJtakazó hód.olatukat, s a nőt 
idegen férfiak tekintete elől féltékenyen őrizték. Becsü
letére válik a zsidóságnak, hogy minden buzgóság da
czá.1·a, melylyel arab szakásakat átvettek, rossz sza
kásaiknak ellent tudtak állani ». A középkor zsidóinál 
a menyekző oly ünnep volt, melyen az egész község 
1·észt vett; a költő azonban a jegyespárt dicsőítette s a 
községről csak ritkán vett tudomást. J eb u da Halévi egy 
dolgot majdnem sohasem felejtett el: hogy Cziont üdvö
zölj e, hvgy J eruzsálem ismét felé p ülj ön, a zsidó állam 
ismét helyreállíttassék, s hogy Izraél ujból hazájában 
lakjék. A zsidóság iránt való végtelen szeretettől át
hatva, készséggel követte a zsoltárköltő szavait:~ Szá
radjon el jobbom, ha elfelejtelek, Jeruzsálem, tapadjon 
nyelvem inyemhez, _ha nem gondolok reád, ha J eru
zsálem nem lesz legnagyobb örömem! És nem okos
kodott, nem magyarázgatta a zsoltáros szavait, nem 
gondolt <<szellemi Cziün ,) -ra, s nem álmodozott «földön 
lévő isteni birodalomról>) - nem, a Czionidák költőj e 
menyekzői dalaiban csak a valódi Cziont ismerte ; epe
kedett azon törzs nemzeti önállósága után, melynek 
sarjául nyiltan vallotta magát, nem törődve a <e szabad-

* 137. zsoltár 6-7. 
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ság napjának') vakító fényével, mely akko1·iban Cas
tiliára. gazdngon bocsátotta sugarait. Mennyit tanul
hatnánk e tekintetben Jehuda Halóvitől! 

Idézzük e helyen J eb u da Halévi sok nászdalának 
egyikét:~ 

41Forrá.s partján kis madár iU, 
Kodves, szelid kicsiny galamb, 
NincR-ninos párja t 
Ah, de mé1·t ment messze t(tjl'n., 
Messzo pus~tlt.k sátorába ? 
Hiszen szivem' nyugvóhely ü 1 
Laká.t, mely hüs, mint n. falomb, 
Im kitárja !11 

«Recse elém bizony tőrt vet, 
Vonzza-csalja varázslóként 
Lelkem mesze ; 
Mint. drágakiS súnpompája 
Ömlik szerte fénye, árja, 
Mézzé tesz ő minden mét·get : 
Őt kivánom, s nem pénzt éR fényt, -
Szivem nesze h 

«Rózsával van arczod telve, 
Szemam rajta ragad lépen ; 
Letépni kéj ; 
Ajkad parázs, forró, tüzel: 
Szám a. fogó .. . 6 ne iizz el . .. 
Hajfürtjeid puha Relymo 
Mint a holló, mint az ében, 
Mint sötét éj.• 

* DiwAn, od. R1·ody, li. 5:3. l. n3. jogy1.. KocRkomóti: Mn· 
gyBr Zt:dd6 Szemlo, II. évf. !12. l. 



«Arczod fénye vegyül belé 
Szinpompában játszaclozva 
H ajnalpirként ; 
Kis őz, e fényt bonn a11 vettod ? 
Hisz a nap is éj malletted ... 
Elvész az éj, úgy törsz elé, 
A homályba napként hozva 
Ragyogó fényt.» 

day sóhajt e jó barú.tom 
b ' (Mort hü társnő nincs ol<lalau) 

E1epedten; 
J öjj hát s légy te segitöjo, 
Életör e, barátnője -
Mert sokkal jobb, a mint hítow 
A pároslét : ifju s leány 
Együtt ketten» . 

J ö az idő, napok mulnak, 
Itt van, itt az öröm napja -
Fónyben, kéjben ; 
Derü fordúlt a borúra, 
Ütött 6 a boldog óra ... 
S bús emléke a. bús multnak 
Kárpótlását az is kapja. -
Remélj népem l 

IV. A SZERELMI DALOK JELLEMZÉSÉHEZ. 

A szerelmi költészet Jehuda Haléviben legjelenté· 
kenyebb ápolójára talált. E ponthoz érve, ideje, hogy 
egy pillantást vessünk a szerelmi dalokra azon alakjuk
ban, a mint eddig ápolták, hogy így általánosságban 
jellemezhessük őket. Már Sámuel Hanágidnál Yolt 
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alkalmunk megjegyezni,~ hogy az arab költők befolyása 
a zsidó költőkre, különösen a szerelmi dalokban nagyon 
erős volt. A szerelmi költészet további fejlödése alatt 
ez a befolyás még növekedett. F enti idézetek nemcsak 
arab szi,zezelüek, hanem részint oly annyira arab jel
lcgüek, mintha rabszolga módra, szószerint volnának 
arabból fordítva. Ezen arabosítást egész terjedeimében 
csak az ismerheti fel, a ki a héber szöveget olvassa és .. 
az arab szerelmi dalok jellegével is tisztában van. Itt, 
mint amott feltaláljuk a tüzes szemet, a szivet nyil
l\ént átjáró pillantást, a piros ajkakat, a kristály fog
sorokat, az alabásb·om fehérségű arczot, a halántékok 
körül kígyózó fekete fürtöket, az észbontó alakot, mely 
magas és karcsú, mint ((Libanon czédrusa>>, az erősen 
kifejlett kebelt, a kedves illatot, melyet a virág (a sze
retett nő) széjjeláraszt, a világos fényt, melyet a <map 
teHtvéro» vagy a szelid sugarat, melyet a. <<hold test
vére 11 terjeszt. Itt, mint amott is, a sz eretett nő testi 
Lájai mellett, nemes szelleme és szívbeli képességei is 
ki vannak emelve, dalának, valamint hárfa- és fuvola
játékának varázshatalma leírva. A tökéletea női azép
ség eszményképének befolyását a szerelemtől ittas 
költőre zsidók és arabok hasonló módon éneklik meg. 
A szeretett férfi majd rabszolgája, majd foglya a szere
tett nőnek; ha meghallgatja, egész világ irigyli őt, ba 
rátartós vagy félénk, miután bájaiban gyönyörködtette, 
szer·elmi bánat emészti, akkor azokhoz tartozik, «kik 
meghalnak, ha ezeretnek ., . Ha a szeretőknek egymás
tól távol kell élniök, csak olykép enyhíthetik a válás 

" Fent a 142. lapon. 



.\. S7.ERELE:M D.\LAI 15f.) 

-
fölött érzett kimondbatatlan fájdalmat, hogy egymás 
álmában kölcsönösen megjelennek, ily módon az álmok 
birodalmában árnyékszerü életet élnek és ki vannak 
elégítve. 

A hasonlatok alkalmazása, hyperbolikus fordulatok, 
m.etapbo1·ák, eszmék és motivurnok megegyezése da
czára, némely tekintetben fontos és lényeges eltérést 
találunk az arab és héber sze1·elmi dalok között. Ezen 
eltérések köz ül különösen kettő érdemli meg, hogy 
figyelembe -vegyük és kiemeljük. Az egyik a rhetorikai 
előadás ékességére, a másik az ezen költészeten ~t

vonuló szellemre vonatkozik. 
A képletes kifejezéseket és metaphorikus beszéd

módot nagyobbára mindenesetre az araboktól lesték 
el. Gyakran bukkanunk a héber költők és arab társaik 
szerelmi dalaiban oly hasonlatokra, melyek egészen 
világosak, de sok olyanra is, mi előttünk idegenszerű

nek tűnik fel, ez azonban nem lephet meg, ha meggon
doljuk, hogy e költemények sok száz év előtt, más 
kulturállapotok, más körülmények és nézetek, sze
münkben idegen életszabályok befolyása alatt keletkez
tek.• Igy pld. a granát-alma szép és kellemes gyümöl
csével hasonlítják össze a kebleket, amig a szerelmea 
férfi kedvese keblén pihenhet; ha azonban ezen lehető
ség megszünik, tőrökhöz vagy szarvakhoz válnak 
hasonlóvá. Ezek és e fajtá hasonlatok meglepnek ben
nünket ; mivelhogy azonban kiindulási pontjukat meg
találhatjuk, jogosultak, ép úgy, mint a magyar költé-

* V. ö. Bt·ody: ~1onatschrift für Geschich te und Wissen
schaft des Judenthums, 1897. 697. L 
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szethen előforduló némely hasonlat, mely külföldi 
olvasó szemében nem mindig eléggé ízléses. Ebben 
mindegyik nép saját útján halad, minrlen nyelvnek 
meg vannak sajátosságai, valamint minden kornak meg 
vannak saját nézetei. De aligha feledkezett meg valaha 
héber költő önmagáról olyannyira, hogy képek haj
hászásában ízléstelenségre ragadtassa ma.gát, mint ez 
az araboknál oly gyakran megtörténik. Nem vádol
hatunk zsidó költöt az ízlésnek olyannyira való meg
tévelyedésével, hogy a kigyózó hajfü1·töket az ábécze 
betüivel, vagy az arczon lévő szépségjegyet az ajkak 
mézébez mászó bangyával hasonlítaná össze.1 

Ezen jelenség oka valószinüleg azon tényben rejlik, 
hogy az arabok számára, különösen költői müvek tekin
tetében csak a nemzeti irodalom volt hozzáférhető. 
A Mua11akátból és a Harnásza dalaiból tanultak, vala
mint nagy költőik más müveiből. Ezen költeményekben 
elég keresettség és természetellenesség volt, s a későbbi 
költők haladásnak tartották, ba a régi klasszikusokat 
túlliczitálhatták. 2 ~fás kép volt ez a zsidóknál. l\1ind
nyájuk számára nyitva állott a bibliai irodalom, mely
ből költeményeik nyelvezetét átvették. E ezéiból ezen 
irodalmat pontosan tanulmányozni ok, finomságait meg
figyelniök és basonla.tainak gazdagságát elsajátítniok 
kellett. Ehhez talán még hozzájárult az eredeti apokri
fá.k egy része, s bizonyára az egész talmud-midrasi iro
dalom, melyet persze nem mindegyik költő tanulmá
nyozott egyenlö buzgósággal- és régibb költemények 

1 
V. ö. Schat~k: Poesio und Kunst der Araber, I. 94. l. 

i u. o. 95. l. 
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egész, gazdag halmaza, melyek ugyan részben vallásos, 
részben didaktikus tartalmuak voltak, de mégsem ma
radtak befolyás nélkül a költészet további fejlődésére . 
Főképpen a bibliai iratok irányították szellemüket a 
költői sz épségekre és finomították izlésüket. A ki J ó b 
könyvének fájdalmas és borzalommal telj es fenségé
ben gyönyörködött, Ezsájás beszédeiből lelkesedést és , 
Dávid zsoltáraiból ösztönzést meritett, az az arab poé-
zisben is csak azt tekintbette utánzásra méltónn.k, a 
mi valóban szép volt, a mi öntudatlan esztétikai érzése 
követelményeinek megfelelt, a keresettségtöl, tel·mé
szetellenességtöl és izléstelenségtöl okvetlenül vissza
riadt. 

A héber szerelmi dalok szelleme némely tekintetben 
szintén külöubözik az arab szerelmi poézist átható 
szellemtől. Láttuk ngyan, hogy a zsidó költők nemcsak 
külsö alak tekintetében követik az arabokat, hanem 
eszme- és érzelemvilágukban is mozognak. Ök is forró 
szenvedélylyel és tüzes lelkesedéssel dalolnak a szere
tett növel való boldogító találkozás örömeiről és gyö
nyöreü·öl. De sehol sem akadunk ·náluk a durva érzéki
ség azon kifejezéseire, melyeket az araboknál sajnálattal 
és undorral olvasunk. Hiában is keressük a zsidó köl
töknél a.zon trágár passzusokat, melyekben, mint Abl
wardt megjegyzi, 1 az arab költő fantáziájának eltévelye
déseiben tetszeleg magának, s melyek előttünk egész 
hihetetlenül hangzanak. Ha Kaufmann azt mondja 
J eh u da Halévi szerelmi daláról: 2 c• Bár hevesen lüktet 

1 U eber Poesie stb. 57. l. 
2 J ehud a Ha1évi, 11. l. 

Az IMr!' ÉvköQyve 1899. ll 
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az életér, bár a szenvedély tüze czikkázik olykor át 
versén, az ihlet, mely megnemesíti, itt sem hagyja el 
őt», úgy ezt a zsidók szerelmi dalairól általában állít
hatjuk. És ezen körülményben is szép bizonyítékát lát
juk a zsidóság erkölcsi érzetének és moráljának, melyet 
azoknak gyűlölete igyekszik po1·ba rántani, kik öt ez 
úton követni nem képesek. Hogy későbbi időben vol
tak, mint még httni fogjuk, korlátolt számban zsidó köl
tők is, kik obscön határokat érintő költeményeket szer
zettek, bizonyára sajnálatraméltó dolog. de nem mond 
ellent fenti állításunknak, minthogy ezen költemények 
nem az életet tükrözik vissza és az e_zeken végigvonuló 
hangot a versfaj határozta meg. 

V. TOVÁBBI FEJLŐDÉS. 

Ha a héber költészet fejlődésének történetét tovább 
követjük, úgy látszik, mintha a múzsa mind azon szép 
adományokat, melyeket zsidó költöknek szánt, J eb u da 
Halévire pazarolta volna, a nélkül hogy utódjainak is 
meghagyta volna részét. «Betört a költészet kincses
házába - és e helyet kifosztotta - magával vitte a 
legértékesebbet - s azután elzárta a helyet. A kik öt 
költői útjában követték, - hogy eltanulhassák mesteri 
énekét - elérni még távolról sem tudták- diadal
kocsija. felvert porát• .-~ Mind jobban és jobban sülyedt 
a versköltészet; nem talált többé jelentékeny kép
viselöre. És így lassankint az önálló szerelmi dal is el
~t az irodalomból. Jehuda Halévi után e téren alig 

* GhanziJ Tachkemoni 3. fej. (8. l.) ; Kiimpf, i. h .. I. 14. l. 
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·egyezbetünk fel említésre méltó költeményt. Jehuda 
·kalévi utódai között Ábrahám ibn Bzra a legtermé
kenyebb költő . Ibn Ezra 1 dívánjában vallásos himnu
sok nagy számban fordulnak elő, még sem tarthat 
igényt arra, hogy teljesnek tekintsük ; azonkívül nehány 
baráti költeményt és egész sor rejtvényt találunk benne. 
Szerelmi daloknak nyoma sincs nála. Ábrahám ibn 
Ezra a szerelern dicsőítését nem ta1·totta zsidó költő 
feladatának. Ez egy neki tulaj do nitott versben, mely
ben kölönböző nemzetek költői irodalmát jellemzi, 
világosan ki va.n fej ez ve. A vers így hangzik : 2 

SzeTelemről s Yágyról dalolnak arabok, 
Harczról, győzelemről keresztény dalosok, 
Bölcseség sza\ait zengik a görögök, 
Hindunak hasonlat s beszéd nyújt örömöt. 
De h ogyha felharsan I zraélnek dala 
Csak néked szól, néked, oh seregek lira l 

Akár Ibn Ezrától származik ez a vers, akál· nem, 
bizonyos ·az, hogy más oldalról ismert nézeteinek töké
letesen megfelel. 8 Ha mindazonáltal a rejtvény-köl
tészetet ápolta, csak azért történt, mert a verselés ezen 
faja megfelel szelleme irányának. Mindenütt, hol az 
élez helyén volt, lbn Ezra elemében találta magát. 
A szerelmi dalhoz tiiz, érzés és lelkesedés kell és ezt a 
hideg, számító kritikusnál hiában keressük. Tudo
mányos vitatkozások alkalmával lángoló haragra lob
banhatott ugyan ; de a szerelern tiize idegen volt szi-

1 
J. Aye1·s kiadványa, Badin, 1 6. 

:.~ Rosin : Reime und Gedichte I. !2:2. l. 126. jegyz. 
11 V. ö. Rm~in, i. h. 4. jegyz. 

l J J\ 
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vónek. ~ A tőle megmaradt, kevés szám ú nászdalban 
találkozunk Ibn Ezra elmésségével, de szerelmi érzel
mek leírására, női szépség ecsetelésére csak nehány 
olcsó frázisa van. 

Jijnnek daczára a szerelern a h éber költészet hálás 
tárgyául továbbra is fennmaradt. A rímpróza mesterei,· 
kik eddig háttérbe szornltak és most uralomra jutot
tak, magul<hoz ragadták e tárgyat., mely hálásnak is 
bizonyult az ápolásért, melyben részeltették. Különö
HOn makámák szerzői nem nélkülözbették a szerelmet. 
Do a roakáma szelleméhez mérten nem tudták azon 
határokat megőrizni, melyeket a r égi klasszikusok ki
tűztek. Már József Zakbel (v. Zikbel), a legrégibb fenn
maradt roakáma szerzője sem r iadt ·vissza frivolitások 
előL E toltintetben Charizi és J ehLHla ben Sabbatai 
soru maradnak ol mögötte. Bórnai Immánuel negédes
Hógóbon oly messzire megy, hogy későbbi törvény-

• l U ogy dolgot kell mogvil(tgitanuuk. Ábrahálll ibn Ezra 
kt>ltana6nyoinok a~on gyí'tjteményéhen, melyet Kaha:qa lóaclotti 
(Vur~;ó 18!)4), llítt·om s~erolrui VOl'l:i t ul ajdonittatik költőnknek 
(L G 1., fi 2., l 12. Hí'-.). A 61. s~ám egy beTtini kéziratból sz~r
HHLí'Jik, n hol lt:t.on hEI.ll o~ tt ver s a. r. Á bl'ahám Ib n E zr ának 
tnltt;jdon{tott köHomónyok eititt il,ll. 1\:n.hana Steinschneider 
közló~ót. k6:t.irntlmtnlogu~:H\.bnn félreértette. A 62. s~áruról rég 
ho vnn hizou.vitvo., hogy ,Jntla Hal6vi költeményének egyik 
vonnumkaL (~oit~whrift fíir h ohr. Bibliographie 1. 43.). A mi 
potiig n ll ~. HZÍtmot illoti, ]{ahana megelégszik az Ab1·uhá m 
a.kro~tichonnn.l, m oly nok alapján llm E~rának tnlajdonitja. Do 
nom mindon Áhrnh{uu - Hm Ezr a. Az ö köl tészete ismerő· 
jónok oHzt•bo Ro juthat, hogy ogy költeméJlyt, melyet az é1·zés 
ily mologHÓgo hu.t át, 1wki tulujdonitson. Mivolbogy még 
nycl\'i okok iM ollono szólnl\k. 
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tudósok általában megtiltották makámáinak olvasását 
és különösen azt, hogy szombaton olvassák.1 De nem 
ezen vázlat keretébe tartozik a szerelern és a szerelmi 
dal makámához való viszonyának tárgyalása. Ezt a · 
héber irodalom makámájának történetében külön fog-

juk fejtegetni. 
KéRöbbi időben az önálló szerelmi dal Olaszország

ban ismét felvirágzott. Meglehetösen terj edelmes, ver
ses nö-ü·odalom fejlődött ki, mely a nő értékét és jogos 
helyzetét tárgyalja. Bár ezen irodalom költői értéke alá
rendelt j elentőségű, mint magában véve érdekes jelen
ség, megérdemli, hogy összefüggö tárgyalásban részesul
jön. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a nagyobbára 
pusztán kéziratban meglévő és könyvtárakban meg
őrzött anyag a kutatás számára hozzáfé1·betövé válik. 

A Spanyolország és Itália határain kívül élő zsidók
nak is meg voltak szerelmi dalaik~ melyeket nagyra 
becsültek. De dalaik nem a női szépséget dicsőítették, 
szerelmük forrása nem érzéki bájakból eredt. A meny
asszony és völegény között fennálló benső szm·etet 
azon viszonyt tükrözte vissza, a mely Izraél és istene 
között fennállott. 2 Ha vad cso1·dák a zsidók vagyonára 
és vérére szomjazva, durva erőszakkal törtek zsinagó
gáikba és megcsonkították szentségeiket; vagy házaikba 
rontottak s életüket és családjuk életét fenyegették, ez 
a szerelern volt az, mely egy egész népnek erőt adott, 

J. Y. ö. Sulch. Árukh Órach Chájjiru, Hil.kh. Szabbath 
307. fej. 16. §. 

~ V. ö. Kecskrméti: A szer elern a zsidó Talláf'i kö1téR?.et
hon, l\1agya1·-Zsidó Szemle IX. ( l 92) 33----4-2. 
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hn~y tL~ in HÓH ÖH nyonHn'nHt\g nohóz ~ úlyát olviseljo. 
~ ~~~t:~n HZ< a·olon1 ri) l oly dttlol ~ongtolt, molyokhon bensö
Ht'l~, gyün~ódAóg ÓH flijcltt101n CRochtA?.ép harmóniáhn. 
vo~yiil~tok. Oly (ltLlol{ o7.olc, molyok nópünk óvezredoa 
nHn·th-iHlntít mogt0Ato~itilc; Axontok oWttii.nk -- ós csak 
M~unt ót·v.olm kkol ÓH ihl t' tott hanguln.than A?.n,had hoz
V.I~jnk lct>v.olodniin\. 

Ntwl~e)(l. D1·. H?'ody 1/r'n?··ik. 

KOLT~ T HZI\Y. 

( t ~HR októbor U.) 

A lUt~tY ~H ~v.lnlt kHztloh n1 fólR~t\.v.n.dos 'vforrlnlójn, 
m~lyt't ltr,~yolt Ut' l iilt 111cg n nw.gynx nmu?.et., n tö1·téneti 
viH~o~~ t~t ,ml ol\czt\H('k ho~HV.l't ó~ gav.dng so1·oznti'Lt hoztn. 
lt\trP, molyh(\n nj ól t.r koltok n nng_y idők nngy t11nni. 
a~vohh t 'H kis<,hh u osH irodn.hni t(ll'mók k 8Z l' tott<'l 

r, ,Hdt\~tók ll· A~nluulFu\gluwov. töl'Mn talkot(\ n,lf\,l\jl\it, (l, 

ha\tur kil~clök t'lnlt\kt't- kik t'HSkt'sv.itöi voltnk !\ftlg.YOr

ort4~t\R r,,lvh·t\~~~\~a\nn.k. A v.~ idt\st\g, tn oly n1indig és 1nin
t\N1i\tt n. NJU\.l)adsa\~ ztisu~lnJa\un.l\ \('glelkosebb ll)hn.rozo8t\ 
\'tllt. Rlh'\'('1 t\N h\h,kkul a lmr.a\. 8V.('nt. ügyeu ('l\ ~olg1\ln· 
ta\ht~ Rlt,~tlött. H~a\.mo~ aNi d t) n~vt(' lt'n h ös a\ltlmflott ~~iv-t' 
,·,\a't,Vt'l a\ htt.Zn olta\n\n t\t4 tUl iildöaiiU. lnvomott, jogot 

' 
lH' ll\ t' h't'•ö nt\p a\ nu\kkah€'usi tHoo\c) kü~(l ln1ek n1 g-
nijih\Na\t mutaUa. a h'nntlo Yih\gnnk. 

~~~· il.· hüN NnMkt\t a\kauja\k jQlt'n Ntn·ok fölt' h: \'l'l.Uh ni. 
ld hhn\ luut\ja\.túl n , ~nhntlNa\.g Nf.t'Ut lH'Y~l' rt ldiztll>tt ti~ 



ttotLINSZKY. 16'7 

lesett. Kollinszky Adolf dr. rabbi 1848. október 6-án 
:sett el Bécaben, a hová aggódó szülei küldték, hogy 
ltávolítaák a lázas küzdelem színhelyéről, a barrikáe . 

clokon, virágzó ifjú korában, nagy kárára az akkor ÚJ 
ösvényekre térő zsidó tudománynak, melynek buzgó út
törői és müvelői voltak szeretö meeterej. 

1826-ban született Pesten, junius 6-án. Atyja J{ol
linszky Zsigmond tekintélyes kereskedő, a becsület és 
istenfélelem régi mintaképe, ki jámbo1· és szelid nejével 
boldog családi életet folytatott. A házaspár jámbor óhaj
tása, hogy Adolfból tudós ra~bi vá1jék, a ki a hagyo
mányos irodalom mellett a világi tudományokban is 
otthonos legyen. Adolf szülei szaretetét teljes mártékben 
ki is érdemelte. A szépért és jóért könnyen lelkesülö 
,gyermek, a mely keserű könnyek~t hullat Izraél szen
vedésein. A biblia alapos tanulmányozása mellett szor- . 
galroasan olvasgatja az ai·ab·spaÍlyol korszak kiváló 
költői müveit, melyekböl egyet-mást fordítgatni is pró
bál. Mármint tizenkét éves fiú helyesen fordít németből 
és latinból héberre, jelét adván szelleme gazdagságának 
és szorgalmának. Szabad óráiban a. zenében keresett 
szó1·akozást és már mint tizennégy éves fiú, gymná.
siumi tanulmányait sikeresen befejezte. 

A fia továbbképeztetésére gondosan ügyelő apa a 
tizenhat év('s ifjút 1 84~ -ben Ptágába vitte, a. hol sze
mélyesen megválogatta számá.I·a a második otthont. 
AttSch Simon~ jeles talmudista családja fogadta. fel a 
g_venge Rlkot&su ifjút, ki itt a szeretö családi körb~n 
osakhamar otthonosan érezte magát. A prágai tartóz
kotll\s tlöntö befolyással v-olt Adol{tnlk egész irányára. 
Prága nk kor n. zsidó tudomány valóságos hazája voU. 
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Rapapm··t Salamon J eh u da, ki a zsidó tudománynak 
egészen új utakat j elölt meg, a mennyiben életrajzaival 
a zsidó müvelödéstörténet alapjait lerakta és kinek 
nagy taln1udi tudománya messze vidékekről csábította 
a tanítványokat, 1840 tavasza óta rabbija a prágai köz
ségnek. J(ollinszky azorgalmaaan hallgatta talmudi elő
adásait és azokon kezdte a talmudot historiai és archae
ologiai szempontokból is tanulmányozni. N em cseké
lyebb hatással volt reá Sachs !v1ihály, a kiváló és han
gulatos prédikátor, és a spanyol-arab zsidó költészet 
utánaérző fordítója, a kinek legnagyobb műve <(Die reli
giöse Poesie der Jude n in Spanien >> tudvalevőleg Heinet 
is megragadta, ki alkotásainak nem egy remekét e mü 
hatása alatt létesítette. A mü hatása alatt Kollinszky 
elmélyedt a középkori mélabús szelicha költészetben, 
melyből néhányat sikeresen le is fordított. Sachs zsoltár 
előadásai a zsoltárokra is terelték :figyelmét, melyekre 
alaposabb commentárt is kezdett. Legnagyobb hatással 
voltak azonban a lelkes zsidó ifjúra Sachs remek pré
dikácziói, melyek az akkoriban mindinkább hangosab
ban fellépő reformtörekvések ellen irányultak. Lelkese
déssel töltötték el eme beszédek, melyek a zsidóság régi 
hagyományos formái fenntartása mallett kardoskodtak 
odaadó hévvel és kegyeletes szaretetteL Itt erősbö
dött meg Kollinszky büszkesége zsidó voltára, itt vá.lt 
mélyebbé vallási meggyőződése, melytöl élete végeig 
ném tágított. 

Jeles meaterek mellett jeles tanítványok sem hiányoz
hatnak. Uosin Dávid, későbben a boroszlói seminariumi 
tudóR taná.1· akkor hallgatta szorga.lmasan Rapaport 
elöadáHn.it ós csakhamar benső barátság fejlődött közte 
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1 a hasonló törekvésü Kollinszky közt. Még azorosabb es , 
volt azonban baí·átsága lfochmuth Abrahámmal, a bol-
dog emlékezetü veszprémi rabbival, ki a korán elhunyt 
barátjának irodalmi erp.léket emelt, melyet az nemcsak 
hősies halála által, hanem más - igaz, hogy csak kez
detleges - müködése által teljesen megérdemelt. ie 

Főleg Hochmuth volt nagy hatással Kollinszkyra. Mind 
a kettő egyformán tisztaszívü és nemeslelkü, egyformán 
él-hal a 1·égi és mégis ö1·ökké ifjú zsidóságért és annak 
fejlődő tudományáért. ,De mindeme kapcsoknál szoro
sabb1·a fűzte őket a közös haza, malyért egyformán 
rajongott mindakettő, melynek erkölcsi emelke4ését és 
szabadságát foglaltamindakettő mindennapi imájába. 
Nagy fájdalom tölti el mindakettő keblét, midőn a 
?nagyar zsidóság belső és külső állapotáról beszélget 
és csendes fogadalmat tesznek, hogy teljes erejüket a 
magyar zsidóság szellemi nivójának emelésé1·e fogják 
használni. A zsidóságon - véleményük szerint -
csak egy tetterős és müvelt fiatalság képes segíteni, 
mely lelkesedik az ősöktől nyert kincsekéxt, és mely 
ragaszkodik a magyar hazához. Ily fiatal~ágot azonban 
csakis az újonnan szarvezen d ő iskola lesz képes nevelni, 
mely a régi czopfos elmélettel teljesen szakít és Herbart 
tanai szarint erősbödik. Eme közös törekvések közel 
hozták .egymáshoz a két ifjút és a barátság azoros kap
csa még akkor is fennállott, mikor Hochmuth 1845-ben 

* A könyvecske ma már ritkaságszámba megy. Teljes czfme 
«DenkH.ttter gewidmet dem Andenken des am 6 oktober in Wien 
~.ei der Erstürmung des Zeughauses gefallenen Dr. Adolph Kol
hnszky von seinem Freunde. A. H., (Prága. 1894. Lanilan. SO 
2R. old., Adataink egy részét abból merftettük. 



Re•·/i,,be ment é~ mikor egy é"ITel késöbb a rni. kolc~i 
izr. i'··kolánál nyerte elsö alkalma zá --át.' 

Ti~ztán szülöi iránti szeretete bírta l\ollinszkyt 
arra~ hogy a prágai bölcsészeti fakultáson a doktori 
czimet elnyerje. Föleg Ecllt,._,. tanár bölcsé zeti elö
adnsait hallgatta ürüen és amellett történettel é sémi 
nyeh-é~zertel is foglalkozott. l 45-ben el is nyerte a 
doctori sü~eget é az akadémiai kitüntetéssel Pestre sie
tett, hogy tanuja legyen szülei örömének. De a tanulá-s 
Yágya rönd idó mú}ya TI zantte Prágába, a hol föleg 
hi toriai tanulmányokkal és talmuddal foglalkozott. 
Hogy a benne élő cselekré~i Yágynak eleget tegyen és 
hogy jö"'endöheli pályája számára praktikus tapaszta
latokat is -zerezzen, magánleczkéket 'állal a bibliából 
és a Yallá tan ból. Az e téren szerzett paedagogiai tapasz
talatokat feljegyzi és azok eredményeit Hochmuthlal 
közli. De a tanulni ~ágyó ifjú Pr~oát nem sokára szük
nek találja é~ Hoclunulh unszolására Berlinbe megy, a 
hol legnagyobb örömére ismét találkozik Ro innal, ki 
a berlini egyetem szorgalmas hallgatója. 

Berlinben akkor az istenti-ztelet és egyáltalán a zsidó 
élet reformálására \örek~ó mozgalmak igen nagy hul
lámokat vertek. Föleg a talmud ellen indult meg a 
támadás és a z idó törlénetböl '""aló feloh·asások jöttek 
divatba. melyek zépen hangzó frázisokra törekedtek 
é a z~idóság tanaiból divatozikket akartak gyártani, 
mely semmire sem kötelez és csupán egyes ájtato con
Tentikulumokban n~;lTánul, a melyekben a német pré
dikáczió és a néinet ének a lényeges. A rabbigyüléseken 
megindúlt az ostrom a héher nyelY ellen, melyet a ,al
lást~dan laikusok hathatóRan támogattak. A zsidóság 
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réai és bagyom.ányszente ítette formáihoz ragaszkodó 
K~llinszkyt nagyon le,erték eme állapotok. Le\ertségét 
nö,elte testi gyengesége és így reményében c alatkozva 
csakhamar otth~ayta Berlintés Pestre tért n ssza. 

A nagy és nemes feladatokért bevülö ifjú Pesten a 
lázas izgatott ~ág kellő közepén találta magát. Az öreg 
Európán \ égig zúgott a szó : nép ·zabadság. A párisi 
népmozgalom hullámai mindinkább tovább terjedtek, 
hatalma n sszhangra találtak a pesti ifjúság zívében 
és a halhatatJan költő lángsza,át: (( Esküszünk, hogy 
rabok to\ább nem leszünk• utána mennydörögte a 
magyar nép és megkezdte bilincseinek széttörését. Kol
lirw~ky e márczius tizenötödikének minden izgalmát 
kétszeresen átérezte, mint ember, ki az emberi jogokér t 
és az egyéni szabadságért lángolt é mint zsidó, ki jog 
nélküli faja számára is r emélte egy sugarát a betörő. 
nagy fényességnek. Óriási lelkesedéssel yett r észt a 
mozgalomban és Pet.()fi hatása alatt n émet versekben 
meghatóan megénekelt€ a népszabadságot. Mennyire 
el zomorítóbban hatottak rája a nemsokára bekövet
kező nagy zsidóüldözé ek. melyek Pozsony ban kegyet
lenségükben még a haJottak nyugalmát is megzavarták. 
V ág-Uj hely, Pest és más Yárosok kö~ették e példát és 
a szabadság, egyenlőség és testvériség szent jelsza\ai 
nem a zsidók számára hangzottak el. Hozzájárult még 
a zsidóknak a nemzet-örségi szolgálatból történt vissza.
ntasitá.sa, a mi kegyetlen fájdalommal töltött-e el Kol
linszky lelkét. 

Naplójában a. kétségbeesés hangja szólalt meg. •Az 
ifjú ujra Istenéhez fordul, hogy adná meg neki ismét 
békéjét és a szahad emberiségben '\"nló hoJclogító hitét. 
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bogy l tndjn. felejt ni ttzt a mit szemével látott es 
hogy i tuét el znnnyadjon boldog bizalommal és bivö 
nw olylyal , me l~- ajka körül ját zadozott akko1-. a. mikor 
n golyó t\tfúl'tn szivét, a mely m o t ezer nyilt sebből 
vérzik. Ez etnherekre illik a költő zava: ••Emberek 
kábn btllgák. jaj nektek, mit tettetek ! Ki adj a vissza azt, 
n nüt elrontottnJok balga ágtokbnn ? Ellöktétek a leg
hü bb tár .. nt. uetn tudj titok. hogy mily zegényekké let
tetek! » 

Fájdalmát nöYelik a pe ti izraelita .köz égben fel
tuerült llentt:'tt?k, 1ue1~-ek agga ztó mártéket kezdtek 
ölt€' ni. A forrndalorn hull ú n1ai az eddigi béké köz égi 
életet is t'riutették és nagy m ozgalom indult meg, mely 
n ruagyt\rosoda\ ürüg.r alntt a radikáli reforu1ot tözte 
zá"zlajtira.. A bizottságban, melyet a község kiküldött a 
bajok orvo h\snrn é az ellentétek elsimítn .. ára, ben ne 
Yolt az ifjú l\·ollim~ ... k!J is, ki lelke egész odandásánu 
nz oktalan reformoknak \Olt legheT"e ebb ellenzöje. n 
mi "záruo .. ke erii órát é sok oldalról ellene törö g.'ü
lölködt\st zerzett neki. Némi vigaszt tnlált az akkor 
alakult z. ido l)redagogia-társulatban, melynek lelke 
tagja lőn. Be zédeiben az újabb igényeknek megfeleló 
iskola lcte--ité én fáradozott. Ezen mozgalmns idöben 
em szünt meg n talmud meghitt barátja lenni. _\.bban 

lelt vigasz~ é a legnagyobb izgalmak közepette is őrti
kat töltöü kedve foliánSlli mellctt, meh ·ekböl szorgal
masan jegyezgette a Wrt~neti és archreologini ntiatokat. 

A mindinkabb növekedö izgatottság. mely' harezra 
kasztet-te a nemzetet, aggodalommal töltötte el Kol
linszky züleit, kik ismerven fiuk hevülékeny tenDe
szetét, (élelemmellá\iák az események f~jlödését. Hog_Y 
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fiukat lehetőleg távoltartsák a nagyobb izgalmak szin
helyéröl, elhatározták, hogy Bécsbe küldik, a hol nyu
aodtan élhet tanulmányainak, követvén némely mág-
t> 

· ná aink példáját, kik gyermekeiket külföldre küldték. 
Kollinszky zeptemberben el is hagyta Pestet. 

De Bécsben is megmozdult ujra a nép, LalOlll' osztrák 
hadügyminiszter Magyarország ellen rendelte a gunl

pendorfi kaszárnya gránátosait. Ezek kijelentették, hogy 
a zabadság ellen nem küzdenek és felmondták Lalou,.
nak az engedelme éget. Latonr megismételte a paran
c ot, hogy október hatodikán útnak induljanak drago
nyosok fedezete alatt. A.. gráná.tosok azonban az óriási 
néptömeggel, mely hajnal óta szállYa tartja az utczákat, 
íraternizáJ és Latour parancsait semmibe sem \eszik. 
A diákok is kivonulnak, felszedik a Duna hidját és rög
tön torlaszt épitenek az úton. A kirendelt katonák a 
torla "zokon álló nép ellen fordulnak és sorhizzel vála-
zolnak a Takmcröségérl. Az elsö halottak lát-á a oro z

lán bátorságot önt a n épbe, Latourl kézre keritik és 
gázlámpára aka ztják~ A torlaszak halottjai közt ott volt 
Kolli,lszky i , ki reggel ily szavakkal búcsúzott öt 
Tisszatartani igyekezö házigazdáját6l : Istenért, jogért 
és szabadságért nekem is kell kiizdenem. A bécsi zsidó 
temetöben (Temetkezési lista ~08. sz. 9.1 aluszsza azóta 
zavartalanul örök álmát. 

Budapest. Dr. f·l""eis: Jl.ih;a. 
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1889. deczember 29-én Philippsan Lajos szeme örök 
álomra csukódott le. Élete 79-ik évének küszöbén a 
halál minden sejtelme és tus á j a nélkül fej e zte be pályá
ját. Fényes, munkában és alkotá.sokban, sikerekben és 
eredményekben, elismerésben és dicsőségben, de küz
delmekben és fegyverzörejben is rendkivül gazdag 
pálya volt. Felekezetünk türténetének legfontosabb 
mozzanatai ezen században Philippsan nevével álla
nak kapcsolatban. Munkássága oly széles kört ölelt fel, 
nagy szelleme oly tág mezőt termékenyí tett meg és 
felekezeti életünk határain túl is egy na.gy események
ben és vívmányokban gazdag korszak uralkodó eszméi
nek szolgálatában oly élénk és sikeres tevékenységet 
fejtett ki, hogy bátran helyezhetjük a legegyetemesebb 
szellemek sorába és bámulattrtl adózunk fényes tehet
ségének, amelynek teremtő ereje számos kiváló alko
tásban nyilatkozott meg. Mindazon ki t ünő férfiak nagy 
gyülekezetében, a kik ezen században felekezetünk iga· 
zaiért küzdöttek, szellemi és erkölcsi javait gyarapí
tották, czéljait bármely téren előmozdították, egyetlen 
egy sincs, a kinek figyelme a szellemi élet minden nyil
vánulásaira annyira kiterjedt, a ki a kor szükségletét 
oly világosan látta és oly gyorsan felfogta, a ki a fele· 
kezet védelmében és a ,iogaiért való harczban oly hát-

, 
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ran és kitartóan küzdött és a kitűzött czélok szalgála
tára hivatott segédeszközök előteremtésében oly lele
ményes és szerenesés lett volna, mint ő. Költő és filo
zofus müfordító és politikus, írásmagyarázó és lap-' , 
szerkesztö, hitszónok és kritikus volt. Es minden téren 
kiváló, mintha nagy tehetsége érvényesülésének egy
egy körén túl nem terjedt volna birodalma. Ragyogó 
szelleme és duzzadó tettereje pedig rendkívül neme 
szívvel, hajthatatlan, tisztaságában és szilárdságában 
párját ritkító, az ó-kox hatalmas alakjaira emlékeztető 

jellemmel olvadt egybe igazán elbűvölő harmóniában. 
A természet bájai és a művészet remekei egyaránt 
rezegtették meg szívének húrjait, mely mindig a fensé
geshez vonzódott és a melyet az emberiséghez, különö
sen a sze n vedökhöz való nagy ezeretet dobogtatott. Meg
ható nyájassága és szelídsége, melyet sulyos ezenvedé
sei nem csökkentettek, hanem gyarapítottak, egész 
lényét bámulatos lágysággal töltötték el, melylyel oh .. 
ritkán találkozunk olyanoknál, a kiknek erős akarata 
a tettek energiájában nyilvánul, vagy a kik komoly, 
fárasztó, gyakran emésztő szellemi mnnkában töltik 

. életöket. Külseje is tiszteletet és rokonérzést ébresztett, 
magas, sudar alakja, kifejező, finom metszésü arcza, 
hosszú, még hajlott korában is fekete fürtjei reáirányí
tották a figyelmet; gyönyörű, érczes hangja a szh·be 
lopódzott és képessé tette, hogy vele nagy tömegeken 
uralkodjék. Mély benyomást tett mindenkü·e, a ki vele 
csak egyszer is találkozott, házában mindig a leaki"lá
lóbbak fordultak meg, a kiket személyének varáz~ereje 
körébe vonzott. 

De bármily csábító volna a kiváló férfiú lelki vilá-
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gába rnélyeuLcn helotokinteni is, azo11 l ó l ~kta,ni j,ndité
Jwkat felkutatni, a moJyek sokolrlalu tcvc l<cnysegén(:lk 
rúgói voltak, bármi ly 1u1lás feladat volna tehetsógein~l{ 
} 1armonikuH összmilködéf:!ét életének nagy munkájában 
kimutntni és lelki, gyakran mé~ testi diapozicziójából 
i H a1mal< cgycf:; nove~ctes mozzanatttit 1<i magyarázni, 
<·~en Borok szűk keretében he kell érnünk a felekeze
tünk életére kiható eredményeinek bemutatásával és 
u,zon móly nyomok méltatásával, a melyeket gyorsan 
hUtladó és gyorfif~n felej tő korunk egyhamar eltörölni 
nem fog. Ez pedig annál is inkább kötelességünk, mint
hogy PhilippBon éles szeme a magyar zsidóság nagy 
j ol ontőHégét és fontos bivatás:ít már egy félszázaddal 
ezelőtt felismerte, winclig rokonérző figyelemmel kisérte 
törekvése it és tn.nácHával, nem rit l<án fegyverével mel
lctte állott hará~ja ós vódőjeként. J;~fi teljesítenünk kell 
e~eJJ kötelességet azért is, minthogy a~on müvek sorá
ban is, a melyck történotlink nagy jelenségeinek mél
tn.tú.sára vannak hivatva, akadnak, :1 melyek itt nom 
<;rintendő okokbóJ, Philippsen novo elöl kitérnek és 
ügy tesznek, mintba r-;zázndunk törekvései, küzdelmei 
ós vívmányai Philippsen n(·lkíil ért1Jetök vagy egyálta-
11\,ban csnk képzelhetők volnának is. Emlékének felélesz
tér;óre pedig alkalmat Hzolgált,tt egy nagybecsü 
könyv megjelen éRe, l~ melylyel J( aysfwling 1lt/. irodal
munkat ismét gazdagította. Valamint l\fondelssohn bio
grafiája, úgy ezen mü is az avatott történotiró meater
kezére vall és hű képét adja nomeRak a bemutatott 
kiváló alaknak, hanem az egész korszaknak, amelyben 
?It és munkálkodott, amely törekvéseiben tőle nyert 
tmpulzust, eredményeiért hálával tartozik neki ós az 



Pl Lff~l l? l'I:!ON l .. A.TQS 177 

ő ernlékében látja megörökítve maga-magát a legmél

tóbban. 
Philippson a zsidó felekezeti sajtó tulajdonképeni 

megalapítója éa ujságáról kell első sorban szólnunk, ha 
munkásságánali n agy eredményeit és páratlan sikereit 
érteni akarjuk. H a mást n em alkotott volna, mint azt, 
a mi ujsága révén létesült, akkor is a l egdíszesehh 
helyek egyike illetn é meg a zsidó történet csarnokában. 
Nincs az ő ujsága után keletkezett folyóiratok szerkesz
tőinek körében egyetlen egy sem, a kit vele össze 
lehetne hasonlítani és kételkedünk abban, mondja róla 
J ellinek, hogy lesz m ég valamikor hozzáfogható szer
kesztőj e zsidó felekezeti lapnak. 

Az első irodalmi vállalat, a melylyel Philippsan a 
felekezet l<özérdekeit előmozdítani iparkodik, a szószék 
és az iskola szolgálatában áll és legnagyobb részt a 
r;zerkesztő bitszónoki és poodagogiai munkásságának 
gyümölcseit tartalmazza. 1834-ben indult m eg és a 
tisztán vallásos czélok mellett általános tudományos 
irányt követ és történeti, valamint irodalmi dolgozatok, 
sőt szépirodalmi ós kritikai közlemények által nagyobb 
körökben is érdeklődést igyekszik ébreszteni a zsidó
ság múltja és feladatai iránt. Az (l l ,o.;raelitisr:hes Predigl 
mul ·"'(~hul-Maga:riu >> Philippson szerlresztői hivatott
aágának és a kor szültségletei iránt való ólónk érzékó
nek és fogékonyságának első tanubizonyAága volt. N agy 
olvasókört hódított magának és a konzervativ táborban 
Ü:1 szíves fogadtatásban részesült. De n em ezen folyó
irltt, hanem az 1837-ben megindult (( Allgemeine Zei
tniig des Judenlhum.<; ,, volt az, a mely nevét dicsőség 
gel övezte és ismertté tette Etz egész miivelt világban. 

4z IMl:J' Évkönyve 1899, 12 
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Ezen lap által vált a zsidóság vezetőj évé, felekezetünk 

zászlóvivőjévé. 
Pbilippson :fi.syelmét nem kerülhette el azon körül

mény, hogy a régibb folyóira.tok, a <1 Sulamith ,, és 
((Jedidja '> túlélték magukat és hogy a Geige1·-féle tudo
mányos szemle, valamint az (l Unive1·sal Kirchenzei
tung'> zsidó tartalmu része nem felel meg a nagyobb 
közönség igényeinek és az idő gyors haladásának. Azon 
bátor terv fogamzott meg tehát benne, hogy az (( AlJ g. 
Zeitung d. J udenth. ,, által oly szellemi köteléket léte
sít, mely az egész németajku zsidóságot összekapcsolja. 
A lap az első években háromszor betenként jelent meg, 
másfél évig irodalmi és horniletikai melléklettel és az
után 1839.julius havától fogva hetenként egyszer, még 
pedig mindvégig pontosan és ugyanazon kiadónáL 

Az <•Alig. Z. d. Judenth.u a zsidó sajtónak önálló jel
leget adott. Eleitől fogva egy nagy ujság igazi feladatá
nak teljes tudatában lépett fel. Azon volt, hogy olvasói
nak gondolkozása módj ára egy nemes, előkelő szellem 
Lélyegét nyomja reá, hogy érzületüket az általános 
müveltség forrásaiból táplálja és a szó legjobb értel
mében gazdagítsa. Nagy ezélakat tűzött ki magának 
és felekezetiink történetében ko1·szakalkotó jelentőségre 
vergődött. Szerkesztöje ura volt az egész nagy anyag
nak, malynek bősége igazán imponáló hatással volt 
minden olvasóra. Tüzetesen és mindig ri.ltalános szem
pontokból, gyakran tudományos mezben, de minden
kor tudományos méltósággal, tárgyilagossággal és a 
legnagyobb erkölcsi komolysággal foglalkozott a fonto
sabb politikai és vallásos jelenségekkel és események
kel, figyelemmel kísérte a kultusz és a nevelés törek-
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véseit, hű képét adta a hitközségekben uralkodó álla
potoknak, a legtávolabb eső országokból származó hírek 
által érdeklődést keltett, irodalmi és theologiai viták, 
beszélyek és költemények által a tartalomnak vált<>za~ 
tosságot és élénkséget kölcsönzött és mindezekhez 
hozzájárult a nemes, noha népszerii nye] v, a lap pon
tos megjelenése, úgy hogy nemsoká1·a góczpontjává lett 
mindannak, a mi vallásos vagy erkölcsi, politikai vagy 
társadalmi, irodalmi vagy tudományos tekintetben a 
zsidókat és a zsidóságot közvetetlenül VRoay közvetve 
érdekelte. 

Az ujság általPhilippson minden kortársánál nagyobb 
mértékben hozzájárult az egész föld kerekségén elszórt 
hitrokonok müveltségének gyarapításához, felébresz
tette bennök a tudomány, irodalom és művészet iránt 
való érzéket, buzdította őket polgári kötelességeik tel
j esitésében és azon fogyatkozások megszüntetésére, 
melyek az elnyomás és kizárás idej éből rajtuk tapad
tak, serkentette a hitközségeket alkalmas szerrezke
désre, jótékony intézményeik gyarapítására, megadta 
az impuleust a hitoktatás rendezésére, az istentisztelet 
nemesitéRére is sarkalta a bivatottakat, hogy erejöket 
és tehetségöket a felekezet szolgálatába állítsák. Pro
grammjának minden határozottsága mellett pedig soha 
sem lépte át az irodalmi tisztesség és ildomosság hatá
rait, az ellene intézett támadásokra, gyanusításokra és 
ócsárlásokra nem hederített és az ellenféllel szemben 
sem tagadta meg azon kulturmozzanatokat, amelyek
nek előmozdításán munkálkodott. Mindig a pártok 
felett állott és ezért táborában a legkiválóbbak, keresz
tények is sereglettek egybe és vették ki részöket felada-
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tninak végzésébőL Kiválóan jellemzi, mondja róla J ost, 
élónk üdesége, gyorsan lüktető mozgékonysága és azon 
képessége, hogy olvasóit lendületre serkentse, vala
hányszor a:lí alkalon1 közös erőket 1\ivánt. 

~findezen tulajdonságoknál fogva más laptól soha 
meg nem közelített tekintélyre emelkedett és utat tört 
magának nem zsidó körökbe is, parlamentek könyv
táraik számára sze1·ezték be, a benne felhalmozott nagy
becsil a,nyagot pedig . felhasználták n1indazok, a kik 
zsidó ügyekkel bármely szempontból foglalkoztak. 
Philippson maga 51 évig szerkesztette, egy fél század 
tükröződik benne, hatalmas fegyver volt azon férfiú
nak kezében, a ki felekezetének jogaiért és becsületéért 
egész életén át fát·adhatatlanul és 1·endíthetetlen bátol'
sággal hat·czolt. 

A zsidók polgári egyenjogusitása egyike azon főczé
loknak, a melyeknek Pbilippson életét szentelte és 
annak kiküzrlésében éppen ujsága szolgált neki hatha
tós segédeszközül. N em csak figyelemmel kisérte az 
emancipáczió ügyének fej lődését, hanyatlását és hala
dását, hanem folytatta a küzdelmet, melyet Riesser 
megkezdett, folytatta szakadatlanul és feszült erővel, 
gyakran maga vezette a harczot és szervezte a· viadal t, 
~eki köszönhető nagy részt, hogy sikeresen végződött. 
Evtizedeken át az egész mozgalomnak középpontj án 
állott, az ö kezében egyesültek az összes szálak. 

1840-ben a (htmaszku."5i eset készteti a zsidóság 
becsületének és a vallásuk miatt ártatlanul ezenvedők
nek megvédésére. Kevéssel azután U wazow orosz 
miniszternek a zsidók irányában tanusított jóakarata 
buzditja. az orosz zsidók emancipácziójáért való mun-
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kálkodás1·a és midőn Uwazow törekvései az orthodoxia 
fölülkerekedése folytán meghiúsulnak és Miklós czár 
a legerőszakosabb eszközökhöz nyúl, hogy a zsidókat 
az uralkodó egyház kebelébe térítse, Philippson a ki
telepítés ter vével lép fel és 1846. január havában kelt 
szózatában egy kitelepítési egyesület alapítására hívja 
fel a s~e1·encsétlen üldözöttek so1·sa iránt érdeklődőket. 

A porosz zsidók igazaiért már előbb nyilt alkalma 
síkra szállni. IV. F rigyes Vilmos ugyanis a keresztény 
germán ·állam theoriájának híve, a zsidókat mint ide
gen nemzetiséget kivételes helyzetre akarja kárhoztatni 
és közöttük és keresztény polgártársaik között az által, 
hogy a katonai szolgálatból kirekeszti őket, újabb 

. válaszfalakat emelni. Philippson átlátja a veszélyt, 
mely ezen szándék végrehajtásában rejlik és a magde
burgi valamint más 84 hitközség nevében peticziót intéz 
a kil·ályhoz, hogy a fenyegető veszélyt elhárítsa. A király 
kijelenti, hogy sohasem volt szándékában a zsidóknak 
a katonai azoigálatba való belépést megtiltani, a mi 
pedig hadkötelezettségöket a jövőben illeti, úgy azon 
tanácskozások befejezését kell bevárni, a melyek pol
gári viszonyaik szabályozásával foglalkoznak. A királyi 
válasz nem kecsegtetett nagy reményekkel, de a fele
kezet becsülete meg volt mentve. 

A trónon ülő pietista szívesen látta volna, ha a zsi
dók tömegesen felvették volna a keresztséget és ezen 
ezé l vezérel te, midőn Jeruzsálemben anglikán evange
likus püspökség felállítását tervezte. A létesítendő kór· 
házban, az iskolákban és miihelyekben szegény so1·su 
r. Riclók szíves fogadtatást találtak volna és onnnn csak 
<'gy lépésnyir() ' rolt az cgybáz üdvözítő áldása. De 
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Philippson éber figyeimét nem kerüli el a ravas.z terv 
és ö is megindítja akczióját. Felhívást intéz egy zsidó 
kórház létesítésére; találkoznak is nyomban, a kik a 
vállalatot támogatni készek, közöttük első sorban Monte
fiore és nemes lelkű neje, a párizsi Rothschildok 
100,000 franko t ajánlanak fel, ha a kórházzal kapcso
latban iskolát is állítanak, ez azonban aggodalmat kelt 
a fanatikus jeruzsálemi zsidókban és a t erv egyelőre 
hajótörést szenved. Tizenkét évvel késöbb mégis meg
valósult. 

Így állott 1·ésen mindenkor és verte vissza harezra 
készen a zsidóság ellen bárhonnan intézett támadáso
kat. És erre bőségesen nyilt alkalma. 1856. elején 
Wagener Herrnann, a ccKreuzzeitung >> alapítója, a ki 
a zsidók egyenjogúsága ellen a leggaládabb módon 
küzdött, az 1850 ik évi alkotmány 12. czikkének azon 
rendelkezését, hogy a polgári és állampolgári jogok 
élvezete a vallásos hittől független, el kivánta töröi
tatni és hasongondolkodású képviselötársaival egye
temben ily értelmű javaslatot tesz a porosz képviselő
házban. Midön a marénylet Philippsan tudomására jut, 
azonnal rábírja hitközségét, hogy ellenpeticzióval fol·
duljon a képviselöházhoz, a porosz hitközeégek elől
járóságait sürgősen felszólítja, hogy a magdeburgi pél
dát minél előbb kövessék, Wagenert pedig felhívja, 
hogy az új-szövetségböl bizonyítsa be, hogy a <c keresz
tény államnak,) tisztje a zsidókat megfosztani polgári 
és állampolgári joguktóL Waaener nem felelt, de 
Philippsan újabb és még erélyesebb nyilatkozatára 
k~nyte~en volt megszólalni. Philippson újból a sorom· 
poba lep és a következő szavakkal zárja feleletét : ((vaj-
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jon ha~afias dolog-e oly időben, midön Poroszország 
ellenei azqn vannak, hogy az eut·ópai kongresszusból 
kizárják és a midön régi erejét és bevált tekintélyét 
rendíthetetlenül megtalálja az összes poroszok egysé
gében, ilyen korban a lelkiismeTeti szabadságnak az 
alkotmányból való törlése által, szakadást, viszályt, 
felekezeti veszekedést, elkeseredést vetni a poroszok 
szívébe ?ll 

Két hét alatt 300 peticzió gyűlt egybe, a W agener
féle javaslat véleményezésére kiküldött óizottság az 
említett passus törlését elveté azon indokolással, hogy 
a tödés aggasztó izgalmakat kelthetne és a képviselö
ház elhatározá a napirendre való áttérést. Beieben
sperger képviselő, a ki egyáltalán nem viseltetett jó
al{arattal a zsidók iránt, kijelenté, hogy nem tagadhatja 
meg tőlük bámulatát, minthogy minden porosznak szép 
példát adnak: <( Férfias komolysággal védték meg jogai
kat, a 300 peticzió becsületükre válik.,, 

Philippson ezzel sem érte be és felszólítá a német 
zsidókat, hogy az ismétlődő támadások visszaverésa 
czéljából mindenütt álljanak össze hivatott, jellemes, 
közbizalommai felruházott férfiak, kísérjék figyelem
mel a felekezet el.len intézett támadásokat és gondos
kodjanak kellő védelemről. A kés'öbben alakult ily czélú 
egyesület eszméjét tehát ö pendítette meg. 

Az 1859· ben bekövetkezett rendsze1·változás újab b 
fellépésre készteti PbiJippsont. 226 hitközség megbízá
sából peticziót intéz a porosz államminisztériumhoz, a 
melyben a zsidók egyenjogusitását és ismételten a le
alázó zsidóeskü (more judaico) eltörlését kéri. A zsidó
eskü középkori formái mélyen sértették zsidó önérzetét 
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és kötelességének ismerte minden tőle telhetőt elkö~ 
vetni ezen régi gyalázat eltörlése érdekében. Ugyan~ 

ezen peticzióban a zsidó raboknak lelkészi gondozását 
és ünnepnapokon munka alól felmentését, a rabbiknak, 
kántoroknak és tanítóknak a községi adó elengedését, 
zsidó tanítójelölteknek a szemináriumokba való fel
vételét és a vallásiskolák szabályozását kéri. A siker 
nem felelt meg teljesen Philippson várakozásának, de 
törekvései ezúttal sem szükölködtek fontos eredmények 
nélkül. 

1861-ben magához a kil·ályhoz mint legfelső hadúr
hoz fordul és a zászlóeskü megváltoztatását kéri; kudar
czot vall, de a fegyvert mégsem teszi le, hanem tovább 
küzd a felekezet becsületeért, a zsidóság igazaiért. Min
den fontosabb esemény, minden nevezetes történeti 
mozzanat aikaimul szolgál neki, hogy egy-egy előítélet 
vagy megszorítás ellen erélyesen kikeljen, hogy egy
egy igazságtalanul megtagadott jognak érvényt szerez
zen. Elnémítja a mindig újból felhangzó vádakat és 
nem egy hatalmas miniszter őt okolhatja bukásáért. 
l)etic~ió peticziót követ, majd a képviselőházhoz, majd 
a miniszteriumhoz fordul, majd a hitközségeket moz
gósítja, majd a képviselökkellép összeköttetésbe, hogy 
lebontsa a régi korlátokat és fegyveres kézzel vívja ki 
azt, a mit a hatalom urai önszántukból soha meg nem 
adtak volna. Alig zajlik le a po1·osz osztrák háború, 
ismét kibontja zászlaját és a hitközségak készségesen 
követik a vezért, a ki fegyelemre tanította öket és min
den vesztett csata után újabb viadalra lelkesítette, 
újabb mérközésre serkentette. Másfél évtizeddel későb· 
ben n.z újból feltámadt zsidógyülölet bivja. a kiizdőté1-re 
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és Marr meg Treitschke, Hartmann és Stöcker az agg 
harczosnak fegyvere alatt meglapulnak éppen úgy, mint 
a fiatal levente erős és bátor kezének sujtása alatt, 
Rochow és Hoffmann, Hermes és W agener és a többi 
zsidófalók hosszú, hosszú sora. 

De valamint pályája kezdetén a német zsidók jogai
ért való küzdelem nem vonta el figyeimét többi hit
rokonainak sorsától, úgy azontúl is meleg érdeklődés

sei kísérte bajaikat és szenvedéseiket, küzdelmeiket és 
vivódásukat. Az ő szívét az egész felekezethez való sze
retet dobogtatta és felhasznált minden alkalmas pilla
natot, hogy vérző sebeit gyógyítsa, gyötrelmeit eny
hítse. 

A krimi háború egész Európa szemé t Tö1'ök01"Szcígra 
fo1·dította. Kétségtelen volt, hogy a szultán birodalmá
ban lakó ke1·esztények annak befejezése után állam
polgári jogokat nyernek. A zsidók él'dekeivel azonban 
senki sem törődött. Azok ismét pusztán csak Philippson 
gondjaira voltak bízva, a ki 1854. márczius 26-án az 
angol és franczia Hothscbild-bázhoz levelet intéz, a 
melyben szívére köti, hogy a török zsidók ügyében eré
lyesen lépj en fel. Ezen levelet 1885. február 28-án J obn 
Russelhez, majd 1856. február 22-én III. Napoleonhoz 
intézett peticziója követi. A felekezetek egyenjogosítása 
be is következett. De Philippson ezzel sem érte be ; a 
zsidó keleti kérdésnek másik oldala is volt és figyelmét 
ez sem kerülte el. 

A török zsidók, úgy a birodalom európaimint .ázsiai 
részében a kultura legmélyebb fokán állottak. Eletök 
lézengés, tengődés volt aszó legszorosabb értelmében. 
F el kellett teh~ít ébreszteni öket, kiragadni indolencziú.-



jukból, közelebb vinni az európai müveltséghez és egy
általában javítani társadalmi viszonyaikat. Ezt pedig 
Pbilippson csak oly módon vélte elérhetőnek, ha a 
kiilönböző keleti vidékekről zsidó i(jakat hoznának 
európai városokba, itt taníttatnák és kiképeztetnék 
őket oly czélból, hogy azután a kultura úttörőiként 
hazájukba visszatét·jenek. Ezen tervet terjedelmes 
emlékiratban fejté ki , mely 1854. május 1-én kelt, 
franczia és angol forditásban a külföldön is elterjed t, 
kisérletet tesz Bécsben annak megvalósítására, majd 
Párizsba és Hamburgba megy, hogy a hivatottakat szá
mára megnyerj e és 1860-ban csakugyan megalakul az 
A lliante israélite universelle. 

Ugyanakkor, midőn Philippsan a keleti zsidók ügyé
ben lázas tevékenységet fejt ki, egyszersmind Spanyol
O)'Szág is felkelti figyelmét. Ez most élénk politikai 
mozgalmak színhelye volt. Philippson alkalmasnak 
találta az időt a zsidók érdekében kifejtendő propagan
dára. Ö volt az első, a ki ezen században kisérletet tett, 
l.~ ogy Spanyolországot ismét megnyissa hitrokonai előtt. 
Osszeköttetésbe lép több franczia zsidó konzisztorium
mal (Bordeaux, Marseille, Bayonne) a spanyol kor
mR.nyhoz és a kortezhez fordul és arra kéri, hogy az 
alkotmány egyik főelvéül a vallásszabadságot fogadják 
el és az 1492. márczius 31-iki edikturnot helyezzék hatá
lyon kivül. Az emlékirat Madridban és más spanyol 
városokban óriási feltünést keltett. Hosszú viták után 
n.z új alkotmány második czikke mégis a katholikus 
vallást nyilvánítja államvallásnak, de azon hozzáadás
sal, hogy sem spanyol, sem külföldi vallásos nézete 
vn.gy hite miatt üldözésnek tárgya nem lehet, ha azt 
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nyilvános vallásellenes cselekedetek által kifejezésre 
nem hozza. 

Különösen az orosz zsidók sorsa volt Philippson szí
véhez növe és nem mulasztott el alkalmat a nélkül 

' hogy helyzetök javitásán ne buzgólkodjék. Miklós czár 
váratlan halála és II. Sándor trónra lépte új reménye
ket fakasztott azon szerencsétlenek lelkében, a kik leg
nyomasztóbb és legmegalázóbb rendszabályok terhe 
alatt nyögtek. Fel kellett használni az ő javukra is 
azon reformtörekvéseket, melyek az új czár trónralép
tekor a hatalmas birodalmat új pályákra terelték. 
Philippson egybegyüjti tehát az orosz lengyel zsidóln·a 
vonatkozó összes kivételes törvényeket és egy emlék
iratban kimutatja azok káros, pusztító hatásait. Kiesz
közli az emlékirat felvételét a « Indépendance belge•)-be, 
amely akkor egyike volt a legelterjedtebb és legtekin
télyesebb uj ságoknak és a czárt is rendes olvasói közé 
számította, a belga ujságból a többi világlapok is át
veszik és egész Európa érdeklődése csakhamar az orosz 
zsidók felé fo1·dul. A siker sem késett. A koronázás 
alkalmával kiadott manifesztomban a czár a zsidókról 
is jóaka1·attai emlékszik meg, egyes kivételes törvények 
megszünnek, az állami szolgálat bizonyos körei meg
nyílnak előttük, a közoktatás terén is reformok létesül
nek, az orosz zsidók már-már teljes egyenjogusításról 
ábrándoznak és hálával adóznak Philippsonnak az érde
kökben kifejtett áldásos müködésért. 

Nemsokára egy Olw zországbau történt esemény 
nyújt alkalmat Philippsonnak, hog_y hitrokonaiért siln·a 
szálljon. A 1\.fortara-eset lázas izgatottságba ejtette az 
egész zsidóságot. ,Jajkiáltások hangzottak fel nemcsak 
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az olnAz f<'l szigt"\ t u, hnnero mindent'itt, a hová a lelki
it:nu('r ti zabnd •igon ejtett sérelemnek hu·e elterjedt. 
Isnu' t Philippsan volt oz, n ki mogáévtí teszi az ügyet 
t's ('züttnl n. rómn.i 'kn,tholiku ~ eg ház fejéhez fordul 
orvoshLcrt. A pt\,11ft, IX. Pius, n em engerlett ugyan, de 
lUl'g kilen<\Z év l forgt\sa ut.áu is megemlékezett a 
l\lortn:ra-<'set üldatlnn következményeiről. 

Philippsonunk n felekezet védelmében és jogainak 
kikütalc~éh n b1.nu "itott bátorságá v nl és kitartásával 
lun-öltvc jn rt nnnn k bel~ó' megszilátdításá1·a és a benne 
l'C'jlö erők érvényesítésére es fokozásárn irányult törek
y(.\ ·e. ~hh uj ágn. megjelené ének első félévében a zsidó 
tlwologiai kat eszn1éj ét penditi meg. Amint a (c Predigt 
nnd chul-Magnziul) má odik kötetének be,ezetésében 
óhn.jkent fejezett ki nnnn]\ megntlósítására 1837. októ
be!' 2.\-én fel zólitj1\ a német zsidóságot. Szrtva vissz
bnugrn tahilt. n porosz közoktatási miniszter megadja 
:lz cnged~lyt nz or"z1\go g~·iijtésrc és a hitközségek
hen ~gyesiiletek nlnkúlnak annak sikere eszközlé ére. 
A nngy gyülekezetek közönye. a gazdagok zűkkebHi-
~·ge é a \élemények szétágazása. folytán az eredmény 

(:\gyelöre nem lehetett kedvezö, de nz eszme élt és meg
való~ulá a c--ak idö kerdése Yolt. 1854-ben a boroszlói 
"zeu1inarium kezdte meg müködését, tizennyolcz é' 
leforgt\ a után pe<lig .az ö za va nyitotta meg a berlini 
föiskolát. 

}:S m1g egyfelöl a lelkészi kar színvonalának emelé
~t~u fárad és a zsic.lö tudomán-rnak és azabad kutntás
nak otthont iparkodik alapit~ni. n hitközsége/.' reHtle
-:ell~n •·i~~OU!Iaiu akad meg Rzeme és azok törTénye~ 

Z{\J'Vezégét hnngslilyozza. A hitköz ~égt.'k nutonomiájn 
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már-már anarcbiává kezdett elfajulni. Mindenütt ön
kény és zavar, visszavonás és viszály. A porosz tarto
mányok számára tehát konziszloriáli$ ezervezetet kíván 
olyképpen, hogy a konzisztorium a vallásügyi miniszte
rium felügyelete alatt intézze a zsirló vallásos ügyeket 
és egyszersmind közvetítő hatóság legyen a kormány 
és a bitközeégek között. Törvényjavaslatot is dolgoz ki 
és 1842-ben emlékirat kíséretében Eichhorn kultusz
miniszternek nyújtja át. De a kormány nem hajlandó 
szilárd szervezet alkotása által a zsidóság fennállásá
nak biztosításához hozzájárulni, a hitközeégek sem 
aka1·nak szabn.dságukról lemondani, a pártok pedig fél
nek attól, hogy majd az ellenfél kerekedik fölül a kon
zisztoriumban. Azóta egy félszázad telt le és annak szo
morú tapasztalatai nagyon is fényes elégtételt adtak 
Philippson előrelátó bölcseségének. Ő át volt hatva 
azon meggyözödéstöl, hogy az erők egyesülése és az 
összes hivatott tényezök közremüködése nélkül a fele
kezet érdekeit kellően szolgálni nem lehet s hogy az 
egység és összhangzat új erők kútforrása, az egyete
messég erkölcsi közvagyonának gyarapodása. Ez kész
tette arra, hogy már 1847-ben a hitkö:;ségek szabad 
egyesülé.sél penditette meg, hogy a konzisztoriális szer
vezet hiányának önkénytes szövetkezés útján való pót
lására szólítsa fel. A kultuszintézmények egyöntetű 

rendezése és a bitközségek kölcsönös támogatása volt 
a czél. mely ·szeme előtt lebegett és noha az orthodoxia 
akadékoskodása, különösen pedig a nemsokára bekövet
kezett politikai zavarok meggátolták a terv megvalósi
tását, ezen eszme is megérlelöclött és Philippson egy 
negyedszázad leforgása után szívesen bocsátotta ren-
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delkezésére ga.zclag tapasztalatait a nén1eL zsidó hitköz
ségi szöuetkezetnek, a melynek alapjait tulajdonképpen 
ő vetette meg, melynek folyt.onos erősödése és fokoza
tos gyarapodása legjobban bizonyitja, hogy a kor szük
ségletei hozták létre, hogy a felekezet jól felfogott érde
kének hivatott képviselőj e és hathatós előmozdítója. 

Ezen helyen kell megemlékeznünk azon nyilt leve-
1ekről, melyeket Philippson a magyar zsidósághoz inté
zett. Jól ismerte a magyar hitközségekben nralkodó 
állapotokat és noha tudta, hogy a magyar zsidók érzé
kenysége a kívülről eredő impulsusokat nem szívesen 
fogadja, háromszor is fordult hozzá serkentő szózatá
val. A kik felekezetünk fenmaradását komolyan óhajt
ják, kell hogy azon legyenek, hogy a helyi hitközeégek 
egy országos egyház által szilárd alapot nyerjenek, a 
melyen biztosan fennállhatnak és alkotásokat létesít
hetnek. ilyenek a zsidó tanítóképző) egy zsidó theo
logüti kar vagy rabbi t:lzemináriu,m és zsidó nép iskolák. 
Ezen közös intézményeket egy nagy, minden tekintet
ben jól ellátott tanítóképzőt és tekintélyes theologiai 
fakultást kell létesíteni és a legkiválóbb erőkkel fel
szerelni. Csak miután ezen intézetek egy évtizedig 
működtek, lehet a bitközségek újjászervezéséhez fogni. 
Nyomatékosan ajánlja a magyar zsidó népiskolák léte
sítését, mert nem pusztán csak mííveltségre, hanem 
müveltségre és vallásra, vallástól áthatott müveltségre 
kell törekedni. Az említett intézetek felállítása és fel
ügyelete egy a franczia közl>onti konsistorium vagy a 
badeni ccOberrath,) mintájára alakítandó és az állami 
törvény aegise alatt á_lló főtanács tisztje volna, a mely 
ismét kisebb és nagyobb tanácsra o.szolnék, úgy hogy 
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a kisebb tanácsnak székhelye azon helyen volna, a 
melyen az illető intézetek felállittatnának, tagjai pedig 
bizonyos kerületek szerint választatnának, a n~ayob

bat pedig az o1·szágban lakó izt·aeliták alkotnák, a kik 
egyszersmind az egész szarvezet képviselői és hordozói 
volnának. u Az európai Izraél élére állhattok '' így -vég
ződik harmadik levele, ha a zsidó tudásnak, a zsidó 
vallásos kutatásnak, a zsidó szellemi életnek új szék
helyet alapíttok. Egyesüljenek tehát tetterős, képzett, 
tekinté1yes férfiak, vegyék kezökbe az ügyet, keltsék fel 
legalább az előkelőbb hitközségek érdeklődését, hogy 
erre vonatkozó óhajaikkal a kormány elé lépjen ek. 

Az 1850. aug. 1-én, 4-én és 12-én kelt levelekben 
tartalmazottjavaslatok viaszhangotkeltettek a hazában, 
és nemsokára akadtak férfiak, a kik Philippson indít
ványához képest a kormánynál megtették a kezdemé
nyező lépéseket és az említett intézetek felállitását, 
valamint egy konzisztoriális szervezet alkotását kérték. 

A rabbiszeminárium ügye és az egyetemes kongresz
szus későbben is alkalmat szalgáltat Philippsonnak, 
hogy a magyar zsidók baladásának érdekében síkra 
szálljon. Midőn pedig 1884-ben a függetlenségi párt 
sértő módon dogmá.ink bemutatását kívánta, nyilt 
levélben fordult hozzá és hathatós érvekkel bizonyit
gatta, hogy ily kivánság mily jogosulatlan és megalázó 
olyanokkal szem ben, a kiknek vallása és hagyományai 
több évezres multra tekintenek vissza. 

Azon meggyőződés, hogy a felekezet fejlödése az 
erők egyesítését követeli, hogy bizonyos kérdések egy
öntetű megoldása nélkül a vallásos és közeégi élet a 
legnagyobb zavaroknak \an kité\e és a legfontosabb 



Nl•l tl l\ IANN l.:J)Jl! 

infó~mt'nynl<nok meg kell 1u1rosulniok, vezérelte l!hi· 
lippsont., .midön L 44-ben n ~·abb igy(ilé·eket kezdemé
nyt'~ i éA ttV! 0mlitott év olején felszólítja nz összes német 
~~i dó pnpolw.t, hogy óvanként gyülésel\et tartsanak. 
11 ggyosiilt~~ou't' vn,u szülulég l n így hangzott a j elszó. 
A ft'lhinisnnk n.z or zt1g legnevesebb papjai szívesen 
tmfl dh'k t'S tuiudcuféle mesterkedósek daczára, a me-

t'\ 

lyt'l,l\ ' l n 'nl lyok n. tcn·et tncgbiúsítani iparkodtak, a 
rn.bbigyiilé~ k leh-ejöttek és <.'lég gyors egymásutánban 
t.n l'toUú k meg l ,rttunsehweigbttn, 'tvl. -Fra n kftu·t~an és 
Bm·o~v.ll\btl.u . le z eu gytilése l\, a me lyeken Philippsan 
l'ivtUó ~zcrt pe-t jt\.tszott, bö:.égesen nyújtottak neki 
t\ lk n hnat v nl h\ OR t\ Há poutjü.uak és nézetének kifejté
~\:.1'(.'. .\ lörléHt'li :sidó~dg bí\ének -vallotta magát. 
A v.sidb~:\~ 4000 éYo történet alttpján áll és ez adja 
tn g nt ki jdl gt't. ebben \au lényeges igazi életelve a 
t\)rt~ nt:'ti f(\jlödt's a tóra é a zentü·ás talaján. Az 
t'gt ~ türtcu('t('n, 11gy1uond. L ten re, a 'il ágra az 
em hcrrt', t\7. t\rkölc i" ~g1·e ( s zentesiti ·'l' e \Onat.kozó 
Ynlttur.hnlt\tlnn tn n ok · s elvek vonulnak végig é a zsidó 
h)rz" belső ti .. kiit 6 . orsánnk windeu fázisán és ·nU· 
~t\~~Ul inn ll e .. tul \ih,rrosan t;S minden kétséeret kizáró ... • .r" t:> 

lllüdou U\ut.ntkoznnk. öt azt i h\tom, ho~v ezen tanok 
t;s h·~k n~·ilYt\nulnsaibal.n ,-altozntlan. jellemzö irány 
t'szh: lbt•lc.) tnintl(\n idöhen. Egy-uttal e z reveszem nzt 
h•, hogy l\ kül\inhözö kor~zakokban ezen örökké,aló 
tanok e.. lvek köz( nemcsak kiilöubözö fogalmak 
hk l' dti\k, hanem ho y a z ·id ö,. \g konkré/ ala kjn t;· 

t-Mli,· tUtgjdt·~~t:·t• (olyloHQ"' {t;jlO.Ió;:ht•u volt. Ezen isme
n:\ arra tan i hogy úgy az orthodox zsidoság, a me ly 
a nnélt .~:ci~cull..-ó:ep{ig létre jöt\ ö sze "zabYányok és 
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szokások sze n t ültartásának változhatatlan kötelezett
ségében nyilvánul, tekintet nélkül az élet, a viszonyok, 
a gondolkozásmód és a nézetek változásaira, mint a 
reform, amely a zsidóság történeti alapjától való tel
jes elszakadást, a törvény teljes tagadását jelenti, fictio. 
A zsidóság lényege lesz mindig: Ö?"ökkéualó tanail é."J ' 

eszméit tö?"téneti fejlődésben fentartani és érvényesíteni. 
De az orthodoxia mozdulatlansága ép oly kevéssé tör
téneti fejlődés, mint a reform rombolása. A történeti 
fejlődés minden történeti és konkrét mozzanatnak 
mindaddig való megtartása, amíg él és benne tan és 
eszme kifejezésre jut, nyilvánul továbbá az életnek é.<; 

a fejlődő nézeteknek a történeti és konkrét anyagrra 
való behatásában. A fejlődés tehát nem egyesektől 

indul ki és nem az egyesben megy végbe, hanem a 
nagy egyetemességben, az extrém pártok daczára. 

A zsidóság megifjuhodását ezek értelmében a szent
írás és a történeti múlt alapján kívánta. A reform, mint 
a belső és külső fejlődés szükséges következménye 
által, külső megjelenésének megdicsőülését és a törté
neti tudatnak felébresztését és felélesztését óhajtotta. 
N em is annyira reformácziót, mint regenerácziót. 
~-l :.sidóságot minden babonától és balhittó1 megszaba
dítani, külső alakulásában mindett izlésellenedó1 és 
élettelenlől ntegliszlíflt,ú, míiveltséggel és tudomány
nyal kibékíte,Ji, a kor és a társadalom követelményei
l'el kienges=lelni, a jelenben és a jöl•ó'be,~ végzendő fel
adatait tudatra emel,ti7 egy{eló'l az eltompuláJStól, mth-
felo1 pedig a felbomlástól megóvni

7 
ez volt jelszava, 

ebben látta törekvéseinek czélját. lfinden pártot csak 
eiizköznek, de az egésznek szempontjából basznosnak 

1., • J 
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tekintett, nem törődött ezért a radikálisok gáncs á -ral, 
valamint kárhoztatta az orthodoxok vakbuzgóságát. 
Tiltakozik tehát minden önkényes raczionalizmus és 
az isteni kinyilatkoztatás álláspontj ának elhagyása 
ellen. A circumcisió fentartását kívánja, ellenzi a szom
bat áthelyezését, a héber nyelvnek, mint az istentiszte
let nyelvének objektív szükségességét hangsúlyozza, de 
ép úgy követeli a német nyel v meghonosítását, azon 
imákat, a melyekben Izraélnek mint egésznek, mint 
pozitiv felekezetnek hitvallása és óhajai jutnak kifeje
zésre, változhatatlanok, de az egyénnek mint olyannak 
imái, kell hogy szabadok legyenek és a ko1~ igényeinek 
és a személyes igazságnak (persönliche W alu· h eit) meg
felelj enek. Az imának, úgymond, a vallás történeti tala
ján kell teremnie, az imádkozóban azon érzetet ébresz
tenie, hogy történeti alapon áll, a közös istentisztelet 
és az ima között való köteléknek nem szabad elszakad
nia, az utóbbi csak ott léphet fel önállóan, a hol tisz
tán személyi vagy alkalmi indítéka van. Az áldozatok 
helyreállításáért való imák törlendők, de az istentisz
telet ezen formájáról való történeti megemlékezés szük
séges. A hamburgi imakönyvről tehát, mely annyi 
viszálynak okozója volt, kijelenti, hogy a zsidóság 
alapján áll, de a frankfurti reformegyletnek szemére 
lobbantja, hogy a zsidóság multját eltaszítja magától 
és ezért elvágja jövőjét is. A talmudot új szellemi 
Palesztinának nevezi, nem kíván szakítani a talmudiz
mussal, mely az egyén életére ruházta át azt, a roit a 
mosaismus az egész népére alkalmazott, a mely min
den ember cselekedeteit vallásos jellegbe öltöztetett 
és Istenre való vonatkoztatásukat követeli, hiszen 
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magunk mondjuk ki jogosultságát, midön új szellemi 
helyzetünkben megteszszük azt, a mit ö az övében. 
A h3.oayomány alapján aku a kor követelményeinek 
érvényt szerezni, álláspontja ko,-izervatil!-1·efornli"zti
kus, főtörekvése a felekezetet megóvni a nihilizmustóL 

Ezen n ézeteknek adott nyilt és őszinte kifejezést a 
rabbigyiUéseken is és noha eszméi a reform híveinek 
radikalizmusával szemben nem jutottak érvényre, élénk 
mozgalmat idéztek elő a szellemekben és a külföldön 
is számos híveket toboroztak Philippsan \allásos irá
nyának. Jellemző r eá nézve, hogy a tárgyalások teljes 
nyilvánosságát követelte, azt mondván: századunk 
világosságot és nyilvánosságot kiván és attól nem is 
kell tartanunk; a ki nézetet nyilvánít, szálljon síkra 
érte, a ki erre nem képes, hallgasson inkábó. A rabbi
gyülés egyik életfeltétele a nyilvánosság öné1·zetnek 
és a közerkölcsben való bizalomnak jele. 

A munka javarészét, mint mindenütt, úgy itt is, ő 
végzi, kidolgozza az alapszabálytervezetet, elvállalja a 
legnehezebb tárgyak előadását, mindig megóvja hig
gadtságát, és a legszárazabb thémának is lendületet 
kölcsönöz. Történeti álláspontja már azon első indít
ványában tükröződik, hogy a gyűlés fogadja el az 
1807 -ik évi franczia szanhedrin feleleteit, hogy ezá.ltal 
a zsidóságból kiindult kijelentések folytonosaága fen
tartassék ós ezen történeti állásponton szilárdan meg
marad, bármily csábítónak látszik is némelykor annak 
elhagyása. 

Az 1868 augusztus havában tartott rabbigyülésen 
szintén tevékeny részt vett Casselben. Itt is neki jutott 
a vezérszerep és még most is megszívlelésre méltók 

13* 
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azon .szavak, a malyekkel a tanácskozásokat megnyi
totta. ,, vannak, úgymond, a kik magukat konzerva
tiveknek, azaz fentartóknak, mindazokat pedig, a kik 
nem ö velük vannak, destruktiveknek, azaz l'Ombolók
nak nevezik. De ha valakinek hajója van, amelyen 
atyái és ősei évszázadok óta biztosan járták be a ten
gert, minden v észszel és viharral daczol va, szirteket 
és sziklákat elkerülve és idő jártával az evezőlapátok 
eltörtek, a kötélzet foszlásnak indult, a deszkák elváltak 
a falazattól és a hajógerincz egyes gerendáit a szú ette 
vagy megrepedtek - kik most már a konse1·vativok és 
kik a destruktivek? Vajjon azok-e, a kik azt mondják, 
a hajó érinthetetlen, javító kéznek hozzányúlni nem 
szabad, hadd maradjon úgy, még ha attól kell is tar
tani, hogy a legközelebbi vihar összezúzza és a mély
ségbe zuhan - vagy pedig azok-e, a kik minden ere
jükkel azon vannak, hogy a deszkákat megerősítsék, a 
gorinezbe új gerendákat illeszszenek, hogy mi és gyer
mekeink és unokáink még ugyanazon haj ón j ár hassuk 
be az emberiség tengerét, míg köröskö1·ül minden alá
sülyed és elmerül ? Kik az igazán rombolók és fen
tartók?)) 

A casseli rabbigyülés egyszersmind előkészítette az 
1869 június 2n-től július 4-ig Lipcsében tartott álta
lános zsinato t, a me ly ismét Philippson j a vaslatára a 
párizsi szanhedrin és braunschweigi rabbigyülés ki
jelentéseinek ünnepélyes megújításával a történeti foly
tonosságnak adott kifejezést, és a melynek az ügy 
komolyságához és szentségéhez méltó lefolyása nagy 
ré~zt I>bilippsonnak érdeme. Az 1871-ik évi augsburgi 
zs1naton gyengélkedése miatt nem jolent meg, midön 
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pedig későbben egy harmadik zsinat egybehívására 
kérték támogató közreműködését, a rabbik irányára és 
a bitközeégek tartózkodására való tekintetből tagadó 
választ adott, előre látta a kudarczot és a zsinatot nem 
is hívták egybe. 

Ezen sokoldalu tevékenység és a felekezeti életnek 
majdnem minden körében kifejtett munkásság mellett 
sz inte hihetetlennek látszik, hogy irodalmi működése 
is nemcsak termékenység és sokoldaluság tekintetében, 
hanem maradandó becsü alkotásainál fogva is párját 
ritkítja. Az iskolát tankönyvekkel látja el, a serdülő 

ifjúság számára épületes elmélkedéseket, a hívek szá· 
mára imakönyvet u·. Lefordítja és óriási anyagot fel· 
ölelő és feldolgozó, a legkisebb részletekre kiterj edő, 

:1 r égi és az új segédeszközöket lelkiismeretesen fel· 
használó magyarázattal látja el az egész szentírást, 
bevezetést ír minden könyvéhez, végig tárgyalja az 
ethika és vallásbölcsészet valamennyi problémáit, tüze
tesen foglalkozik a történet legfontosabb mozzanata.i· 
va], leghomályosabb szakaszaival, a vallások fej1ődf1se 

történetével, kutatásainak eredményeit a nagy közön
ség számára népszerű alakba öltözteti és hallgatóságá
nak figyeimét oly tárgyakkal bilincseli le, a melyek 
rendszerint csak kisebb kört azoktak érdekelni, hozzá
szól minden nevezetesebb tát·sadalmi és politikai kér
déshez, a vitairatok egész seregével lép sorompóba és 
mindezek mellett a múzsáknak is hódol, novellákat, 
t·egényeket, drámákat, lantos, epikai és ta.nkölteménye
ket ír. 

A :r.Aidó történet és a zsidó jellem kimagasló alakjait 
költői mezbcu 1nuttt~ja be, netu n ghett<',t rnjzo1ja tigy 
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mint Kompert és Bernstein, Kohn és Franzos, nem 
annak apró bajait és örömeit, csendes bánatát és sze
rény gyönyöreit, hanem a történet nagy mozzanatait, 
a hősök tetteit és a mártirok vértanuságát, Izraél érzelmi 
és gondolatvilágát, az erkölcs és a vallás erej ének győ
zelmét az idők vészei és válaágai felett, a zsidó idealiz
must, és a zsidó erkölcs ragyogó tisztaságát. Nemes 
felfogás, élénk fantázia, a gondolatok mélysége és fen
sége és szép, tiszta nyelv j ellemzik müveit, amelyek 
még most is a művelt zsidó i~júság kedvelt olvasmá
nyai és új kiadásokban jelennek meg. A rhetorika és 
horniletika körébe vágó ,dolgozatai a szó nagy meaterére 
vallanak, hitszónoklatait lendület, hév, vallásos benső

ség és költői, gyakran prófétai ihlettség jellemzi. 
De nemcsak maga látja el szellemi táplálékkal hit

rokonait, hanem másokat is buzdít irodalmi tevékeny
ségre és zsidó tudósoknak és iróknak az «Institut zur 
Förderung der 1·sraelilischen Litteralur,, alapítása által 
otthont szerez. Ez az intézet lényegesen hozzájárult a 
zsidó irodalom iránt való érdeklődésnek felébreszté
séhez és megerösítéséhez, a zsidó vallás és zsidó töi·zs
hö.z való ezeretet és ragasz ko d ás gyarapításához. Évi 
két tallér járulékért több kötet zsidó tárgyu mulattató 
vagy tanitó olvasmánynyallátta el a közönséget. Iga
zán csak Philippsan fényes tehetsége, teremtő ereje, 
gyakorlati érzéke, szervező képessége, nagy önzetlen
sége és a kisebb és nagyobb hitközségekkel való össze
köttetései voltak képesek ezt az intézetet megalapítani, 
felépíteni és fentartani. Az egész föld kerekségén voltak 
tagjai, számuk 4000-re emelkedett és minden nyilt és 
titkos támadások daczára 18 évig állott fenn. Nem is 
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tagok hiánya, hanem az írók terméketlensége miatt 
szűnt meg. 

Hasonló alkotása a bibliai lársaság, melyet egyfelől 
a misazió táJ:aaaágok ellensúlyozására, másfelől pedig a 
szentirás iránt való érdeklődésnek fokozása czéljából 
alapít. 1859-ben, tehát öt évvel az irodalmi intézet 
létesüléae után, megindulnak az adakozások és 1866-ig 
100,000 példánynál több volt már a közönaég kezében, 
1889-ben az egész szentirás, szövege és fordítása új 
nagy kiadásban jelent meg, fényes tanubizonyságaként 
Philippson kitartásának, őcsádásokkal és rágalmakkal 
nem törődő energiáj ának. 

ily lázas tevékenységnek közepette a kegyelet oltá
rán is áldozik. Beethoven az ületésének 1 00-ik évfoi·du
lóját drámai jellemképben ünnepli, melynek költői 

szépségéről és drámai erejé1·ő l a legelőkelőbb kritikusok 
elragadtatással azólnak és Riesser emlékének meg
tisztelésér e müveinek méltó kiadásáról gondoskodik. 
Figyelme mindenre kiterjed, küzd a Lasker-féle kilé-

. péai törvény ellen, azon van, hogy kártékony hatásait 
enyhítsa és emléket állít azoknak, a kik a porosz-(ra11· 
czia háborúban hazájuk dicsőségéért véreztek; vitatko
zik Stranazazal és Hartmannal, de nem feledkezik meg 
magyar és orosz hitrokonairól sem. N ev e azért hat év
tizeden át symboluma volt hitrokonai összes törekvé
seinek, a felekezet egysége és erkölcsi ereje benne 
jutott kifejezésre. Minden jó törekvés pedig benne hat
hatós támogatót talált, minden igazi meggyőződés, ha 
az övével ellenkezett is, tisztelöt. Egész müködésünk
ben, úgymond, azon elv vezéreljen, hogy bárhol nyilvá
nul ia élet a zsidóságban, törekszik erd kifejezésre 
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jutni, mozgatják gondolatok a szellemeket, ezt teljes 
erőnkkel elő kell mozdítanunk még akkor is, ha a ezél
hoz vezető útakat és eszközöket másként képzeltük. 

Sokat alkotott, sokat küzdött, sokat szenvedett. Az 
eszmékért való harcz nemcsak dicskoszorúval övezi, 
hanem töviskoronával is sebzi a hősök homlokát. Egész 
élete felekezetének és az emberiség nagy ideáljainak 
volt szentelve. Fényes tehetségén ek a legjobb ügyek 
látták hasznát, 1·agyogó szelleme a tisztának és nemes
nek magaslatairól soha sem hanyatlott alá a mélysé
gekbe. <~ És világosság nem lesz soha sötétséggé !" 

Nagy-Kanizsa. Dr. Neumann Ede. 

, , 
AZ EGYHAZPOLITIKA JEGYEBEN. 

Emlékezünk régi ekről, harczokról és küzdelmek1·öl, ag
godalmakról és félelmekrőL Az állami hatalom kiterj esz
tette karjait és belenyult a felekezet hatáskörébe. Magá
nak követelte az őt megillető jogokat. Ö őrködik a csa
ládi élet minden java fölött, ö szabályozza a polgárok 
és a családok egymásközötti viszonyát, övé az ország 
polgársága. Részt követelt hát magának mindenböl, a 
mi itt él és fejlődik. Keletkezésében nyilván akarta tar
tani azt, aminek őrizetére hivatva é1·zi magát. Megkötni 
a viszonyokat, malyeknek fölbonthatatlansága az ő ér
dekében áll el~ö sorban. A születés, a házasság és a 
halál - az élet e három forduló pontját az állami 
mindenhatóság éber szeme lássa meg legelőször. Tör
vénybe iktattatott hát az állami anyakönyvvezetés, a 



A7. ECW Ll Á7. POJ.l1'1KA .lJ~OY~RF.N 20 1 

polgári házasság és ami az állam és egyház ell\ülöní
tésének a folyománya: a lelkiismeret szabadsága és 
ennek korolláriuma: a recepció. 

S a felekezetek megijedtek és vértezetben léptek föl 
ellene. Valami veszélyfélét éreztek, a mi ellen vé<le
kezniök kell. Az ö erejük abban állott, hogy az állam 
segítségükre szorult és ha az állam maga intézi el min· 
den ügyét, erejük ellankad. Hisz az új egyházpolitikai 
törvények lehetövé teszik a házasságok megkötését a fele
kezetek hozzájá1·ulása nélkül. Ki tudja, a vallásos érzés 
nélkül szűkölködő ember nem fogja-e mellőzni az egy
házi esketést ? aztán a cultus disparitas folytán eddig 
lehetetlen egybekelések nem fognak-e tulaágosan elsza
porodni mét·hetetlen kát·ára a vallásos érzésnek ? 

Ez"aggodalmak minden felekezetnél erősen fölléptek, 
de sehol sem oly nagy jogosultsággal , mint a zsidóknál. 
Nálunk az új törvények a felekezet és tagjai között 
létező eleven érintkezést egyszerre cl vágták. A llitköz
ség és tagjai között meglevő kapcsok elszakadtak. Sehol 
semmi kényszerítő találkozási pont. Azelőtt az anya
könyvvezetési kényszer közelebbre hozta a zsidóság 
egyes tagja.it a zsidósághoz. 

Az élet legfontosabb mozzanatai a felekezetek segít
sége nélkül nem mehettek végbe, a mi azután a vallá
sos együvétartozás érzetét is ébren tartotta. S hogy e 
véleményükkel nem álltak elszigetelten, mutatják azok 
a levelek, melyek a Pesti izr. Hitközség irattárában 
megvannak. A hitközség :Német-, Franczia-, Olasz- és 
máa országokba, a hol egyházpolitikai törvényeinkhez 
hasonló jogszabályok fennállanak, kérdést intézett az 
anyakönyvvezetést illetőleg és mindenünnen azt a vá-
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laszt nyerte, hogy ott - fáj dalom - nem vezetnek 
anyakönyveket és annak tudható be a vallásos érzés 
telj es hiánya. A külföldi hitközeégek ezen egyhangú 
nyilatkozata megerősítette hitfelekezeti életünk mozgató 
erőit abban a szándékában, hogy nálunk az anyaköny
vek vezetését továbbra is fentartsák. Mondanunk sem 
kell, hogy ezen intézmények további vezetése a fent
emlitett vallásos imponderabiliákon kivül számos kon
krét tényben is segítségére van a vallásos élet egyes 
megnyilatkozásainak, másrészt egyes vallásilag tiltott 
házasság megkötése csakis úgy akadályozható meg, ha 
a felekezet maga számon tartja hiveit és mindenkinek 
családi életét és körülményeit, leszármazását ismeri. 
Oly dolgok, melyek az állami nyilvántartásból nem tud
haták meg. 

Ezért határozta el az ország zsidósága az anyaköny
vek további vezetését. A vezetés mindenütt úgy történik, 
mint azelőtt. A Pesti izr. Hitközség a legnagyobb ügy
buzgósággal azon van, hogy a még be nem jegyzett 
feleket is utólag bevezesse. Pontosan összehasonlítja a 
nála bejegyzett adatokat és a konstatált hiányokat utó
lag pótolja olyképen, hogy a feleket levélben megkéri, 
tegyék meg nála utólagosan a bejelentést, aminek leg
nagyobb részben meg is felelnek. Az anyakönyvi hiva
tal főnöke, Goldheim Lipót, időt és fáradságot nem kí· 
mélve nagyrészt ma.ga személyesen intézi el e fontos 
ügyeket. Neki köszönhetjük az alább fölsorolt adatokat, 
a mikböl kitünik, hogy nagyjában alig változott valami 
a megelőző évekhez képest. Még a. csak polgárilag egybe· 
keltek is hejegyeztetik gyermekeiket. Szintúgy a ve
gyes vallású szülők is. A csak polgárilag egybekeltek 
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pedig nem vallástalanságból mellözik az egyházi eske
tést, hanem azért, mert magánszemély előtt kelnek 
egybe, tudván azt, hogy a ekidusin l) a zsidó vallásos 
törvény értelmében nem kivánja okvetlenül a pap 
jelenlétét, vagy ha követeli is, de ér,·ényességük nem 
szenved azáltal ká1·t, hogy magánszemély előtt ment 
végbe. 

Ha még megjegyezzük, hogy a circumcisió abban 
maradása az utolsó két évben nem tüntet föl nagyobb 
mértékben szaporodást, beszámoltunk azzal, a mit 
bevezetésill elmondani akartunk. A többiben az ada
tokat szálaltatjuk meg. 

Szü letések. Bej elen tetett a hitközségi anyakönyvi hi
vataiban 1896: 1937 fiú, 1742 lány, összesen 3679 ; -
1897: 2016 fiú, 1787 lány, összesen 3803. 

Az állami anyakönyvnél ellenben bejegyeztetett 1896: 
3679 + 283; - 1897: 3803+414. 

Ezek közül az orthodoxoknál bej egyeztetett 1896: 
91 - 1897 : 86. - Be -nem j~gyez tetett tehát 1896: 
192 = 4·840/o - 1897: 328 == 7·77 0/o . 

A hitközeégi anyakönyvi hivatal e hiányok megálla
pítása után levélben fölkéri a szülőket, hogy gyerme
keiket pótlólag bejegyeztessék. E fölhivásnak megfelel 
1896: 121 gyermek szülője, 1897: 224-é ; százalékban 
kifejezve 1896: 63·02, 1897: 68·29. E szerint a be nent 
jegyzettek összes száma 1896 : 71 == 1·78 0/o,- 1 ~97: 
104 = 2·46o;0 • 

A be nem jegyzettek száma tehát a második évben 
szaporodott ugyan, de az egészhez viszonyítva alig jö
het figyelembe. Ám ha figyelembe veszszük, hogy az 
1897 -i ki be nem j elentett gyermekek között 11 olyan 
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,an, a ki a klinikán súlletett és kiküldött mohel szorgos 
kutatása daczá1·a föltaJálható nem volt, továbbá 5 ille
téktelen mohel által körülmetélt fiú, voltaképpen csak 

8 gyermek be nem jegyzése tulajdonítható a szülők 

közönyének. Ezek után az 1897 ~ik i év aránya nem 
rosszabbodott jelentékenyen a megelőző évhez képest. 

É rdekes azon szülők foglalkozás szerinti kimutatása,. 
kik a bejelentéseket a bitközségi anyakönyvi hivatal 
kérelme daczára elmulasztották. 

1896·ban. 

30 kereskedő, (önálló, sE>géd és 
ügynök), 

1 O hivatalnok, 
!) ügyvéd, 
4 hirlapíró, 
4 vállalkozó, 
4 orvos, 
2 mérnök, 
2 S7.olga, 
3 idegen, 
1- 1 tanár, tanító, rabbi, gyá
ros, korcsmáros, piuc1.ér és 
bérkocsis. 

Összesen : 71 

1897·ben 

23 hivatalnok, 
14 kereskedő, 
25 iparos (7 önálló és 18 segéu), 

3 h irlapíró, 
4 orvos, 
2 ügyvéd, 
3 magám~ó, 
2 gyáros, 
~ vállalkmr.ó, 
2 miívés:r., 
2 házaló, 
ű szolga, 
1- 1 tanár, ta.nít6, gy6gys7.e

rész, gyümölcsárus és korcs
máros, 

11 hajad~m. 
Öss~r.eseu: 104. 

Látható, hogy a bejelentéseket úgy 1896, mint 
1897-ben nagyrészt kereskedők, ipar osok és olyanok 
ronlasztották el, a kikről föltehető, hogy nem annyira 
közönyböl, mint inkább az elfoglaltságuk gátolta öket 
az anyakönyvi hivatalnál való megjelenósében. 

Már bevezetésül mondottuk, hogy az állami anya~ 
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könyvvezetés életbelépésével félni lebetett a körül nem 
metélt :fiuk számának szaporodásától. 

Bizonyos, hogy a zsidó anyakönyvi hivatalba.n befo
lyást igyekeztek gyakorolni a szülőre, hogy fiát körül
metéltesse. E befolyás pedig teljesen bat~u. rá t veszíti 
abban a pillanatban, midön a szülő fölmentve érzi ma
gát azon kötelezettség alól, hogy felekezete nnyakötlyvi 
hivatalában 1negjelenjen. J ól esik konstatálnunk, hogy 
itt sem }{övetl\ezett be t1z, a mitől tn1·tottak. A körül nem 
me tél t :fiuk perczentuácziója sem 1 96, sem 1 97 -ben 
nem é1''i el azon maxi~mális számot, 1nelyrt a 1negelőző 

éueknelc a körül Hem ???.elélt fiukról uezelctt statisztikája 
(elt·üntet. A megelőző évek statisztiluíja szerint a cir
cumcisióban nem részesült fiuk az összesen született 
fiuknak 2•01-2·1 50/o -át adják. Középszám: 2·08o;o. 
A mostani kimutatás szerint pedig 1896-ban 2·030/o ó 
1897 -ben 2·10o;o -át alkotják a circumcisióban nem ré
szesült fiuk. Köz ép szám: 2·0G Ofo. 

Ime az adatok : 
1896-ban 1937 bejelentett fiu között ~4 esetben eleve 

bej elentetett a circumcisió ehnnratlása. Ezeken kivii.l 
16 hajaclonnak fi ai föltalálhatók nem voltak : 24+ 16 = 
40 kö1·ül nem metéltetett. 

40: 1n37 = ~·Ot o;o . 
Ha vallásos közönynek csak a ~4 gyermeket tulaj· 

donítjuk, az arány 
24 : 1937 = 1·23o;o . 

1897-ben 2016 bejelentett fiu között 59 esetben eleve 
bejelentetett a circumoisió elmaradása. Ezek között 17 
föl nem található hajadonnak a fiai. 

59 : 2016 - 2 · ~J2 
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De ha a 17 hajadonnak fiait mint számításba nem 
jövőt ki vonjuk, az arány következőképpen fog alakulni: 

42: 2016 - 17 = 42: 1999 = 2·10o;o. 
Örvendetes tényként fölemlítendő, hogy a vegyes val

Iásuszülökfiai közül1896-ban 7:9 = 77·7 -1897-ben 
4: 5 = 860/o esetben körülmetéltetett. Szintúgy csak 
polgárilag egybekelt szülök fiai közül 1886-ban mind 
körülmetéltetett = 100 o;o -, 1897-ben pedig 22 : 24 == 
91·66 o;o . 

Azon kivül (1897) 7 esetben, a hol a rituális esketést 
ma.gán személy végezte, körülmetéltetett. 1896-ban 
rituálisan, magán egyén által végzett házasságból szü
letett gyermek nem jelentetett be. Ami t~rmészetes is, 
miután 1895 oktoberéig magán egyén nem esket
tetett. 

Ide iktatjuk azon szülőket foglalkozás szednt, kik 
gyermekeiket J;lem metéltették körül. 

8 kereskedő, 
R gyáros, 
3 mémök, 
2 vezérigazgató, 

1896. 

24 körül nem metélt fiu. 
2 hivatalnok, . 
1-1 orvos, ügyvéd, földbirto

kos, magánzó, ügynök és 
mozdonyvezető. 

A vallásos érzés hanyatlása tehát nem igen terjed át 
az alsóbb néprétegekbe. Legfeljebb az egy ügynök és 
az egy mozdonyvezetö jöhetne figyelembe. Ez a kettő 
az összes€n született . fiuknak 2: 1937 = 0·1 o;o-át ké
pezi, vagyis egy ezredrészét. 

Áttérhetünk az esketésekre. Itt két szempontból ~u
tatkozhatik az új törvények hatása. Egyrészt abban, 
hogy az egyházi frigyet mellözhetik, a mi vallási kö-
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zönyből történhetik. E közöny akkor nyilvánul leg
inkább, a midőn a házasságot kötő felek az egyházi 
dijat sokalják. Máskor a vallás maga akadályokat állít, 
a melyet a világi törvények el nem ismernek. Igy pl. a 
cbaliczá, vagy a geth, vagy ko hén és elvált asszony. 
Ilyen esetekben a felek csak polgárilag kelnek egybe. 
De a törvények hatása ott is mutatkozik, a hol a re
czepczióval érintkezik. A reczepczió teszi lehetövé, hogy 
azon felek, a kik azelőtt már együtt éltek házaséletet, 
most viszonyukat törvényesitik többnyire az által, hogy 
ott, a hol a menyasszony nem z si dó, az lép át a zsidó 
ágba. Némelykor egy kitért zsidó zsidó leányt akar el
venni és annak ked v éért visszatér ősi vallásához. 
Az ilyen esetek az 1896-iki évben gyakoriabbak, mint 
a reá következő esztendőben. Ennek magyarázata abban 
rejlik, hogy a következő évben a menyasszony még a 
házasság előtt átléphet és nincs reá szüksége, hogy 
házasság megkötése nélkül együtt éljenek. Mint érde
kes tény konstatálható, hogy az 1896-ik évben a zsidó 
vallásra áttért nők száma fölülmulja a kitért nők 
számát. 

A következőben az adatokat beszéltetjük: 
Házasságot kötöttek 1896: 847 - 1897: 930. 
Ezen házasságok közül 1896-ban 9 oly arákkal köt

tetett meg, a kik a zsidó vallásra áttértek, miután pol
gárilag már egybe keltek. Itt a háza,sfelek már együtt él
tek és egybekelésüket az új törvények tették lehetövé : 

9: 847 = 1·06\l/o . 

1·06o/o-a a kötött házasságoknak régi viszonyok szente
sítése, melyek azelőtt a cuitus dispsritas mia.tt lehetet-



l•' lUHUn Áltl\I IN 

}enek voltak . Egy esetben az áttér t vől egóny visszatért 

ősi vallásához : 
1 : 84 7 = 0·11 Of o. 

fiárom menyasszony és egy vőlegény (asztalos segéd) 
még a polgári házasság előtt tértek át: 

4:847 = 0·47 0/o -a 
a bázasságoknal{, a hol az egyik fél még a polgári há
zRsság elött áttért. Összesen tehát tizennégy oly házas
ság, moly az új törvény nélkül lebetetlen l ett volna. 

Százalékokban kifejezve : 
14:847 = 1·650/o-a 

a házasságoknak csakis az új törvény által vált lehet
ségessé. 

Magán személyek előtt megesküdött hat pár : 
6: 853 = 0·7 0/o -a 

a bázasságoknak magán személy előtt ment végbe. 
Az arák között 1807-ben volt 14, a kik megelőzőleg 

a zsidó vallásra áttértok; vő legények között 4, a ki a 
zsidó valláshoz visszatért: 

14: 930 = 1·5 o;o -a 
a házasságoknak átlépett arákkal, 

4: 930= 0· 430/o -a 
a házasságoknak visszatért vőlegényekkel: 

18 : 930 = 1·930/o -a 
a házasE~ágoknak, melyek az uj törvény nélkül lehetet
lenek. 

50 esetben zsidó felek csak polgárilag kelnek egybe. 
Százalékokban : 

930+50 
50: 980 == 5·1 o;o -a 

az összesen kötött házasságoknak. 
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7 e.w~lben a rituális esketést magán személy végzi : 
7 : 9 7 = 0·7 Ofo . 

A hitközség e ezerint 57 esetben mel1őztetctt, száza
lékban ki fej o zve : 

57 : 987 = 5·77 O/o . 

1896. 

Érdekes azoknak a csoportosítása foglalkozás szerint, 
a kil< áttó1 t nőkkel egybekeltek. Y olt közöttük 1- 1 
ruhakereskedő, czipőkereskedő, bérkocsis, ruhatisztító, 
kereskedősegéd, szobrászsegéd, kárpitos, zenész és 
magánhivatalnok Egy esetben pedig a reform . vallású 
fé1·j (hivatalnok) visszatért a zsidóságb oz. A polgári 
házasságkötés előtt a zsidó vallásra áttért vőlegény asz
talossegéd. 

19 esetben csak polgárilag kelnek egybe. 
(847 +6+ 19) 

19 : 872 == 2·17 0/o 
csak polgárilag esküdött. 

A hitközséget mindössze 25 esetben mellőzték . 

25: 872 == 2·86 O/o . 
A csak polgári egybekelésnél 2 esetben a getlt szol

gált akadályul az egyházi frigynek. 
2: 872 == 025 Ofo -a 

a házasságnak oly esetben köttetett meg, a hol egy
házilag a házasság lebetetlen volt. Ami vallási szem
pontból mindenesetre megnyugtató. 

A két évnek egymással való összehasonlításánál első 
látásra észrevehető az egyházat mellözö háza ságok 
óriási szaporodása (2·86o/o· ról 5·77 0/o -ra), a miböl azt 
lehetne következtetni, hogy a pesti zsidóságban terjed 

Az IM IT Évkönyve 1899. Ji. 
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a templom mellőzése az esketóseknél. Tényleg azonban 
nincs úgy. A hitközsógi anyakönyvi hivatal ugyanis a 
osttk polgárilag kötött házasságokról csak akkor szerez 
tudomást, ha 11 báza~:~ságból gyermek születlk. Az 
1 8~JG-iki kimutatás tehát, a me ly 2·86 °/o -ot tüntet fel 

' igttzában legfeljebb 5 l.lónapról számol be, a mennyi-
bon az 18!)6-ban született gyermekek legfeljebb 1896-ik 
februárban egybekelt nőktől származhatnak. Az egy
bázpoliti]oú törvények 1895. okt. léptek életbe. Ellen
Len az 1807 -iki kimutfttások olyan házasságokról szá
molnak be, melyek legalább 189G-iki februártól 1897-
Hd februárig köttettek 1neg. Itt tehát legalább 12 
hó~utp?·ól, tl·Z J 896-ild khnutatásban leg{e~jebb 5 hónap
I'Ól lehet szó. S így tekintve a két számot, nemcsak 
hogy ninctl emelkedés, hanem még apadltS is észlel
hető. Az arány itt a következő : 5 : 2·86 = 12 : x a miböl 
.r_:; 6·86 vn.gyis az 1896-iki évben a házasságok G·86o;o
nt\.1 nwllőztetett a tenll)lom és ezzel szemben az 1897-
i ki 5·77 o;o upadftst mutat. Tényleg a hitközség oly elö
zól<eny n felekkel szemben. hogy az esketési díjak n. 
társulandók elé nlig gördítenek akadályt. 

Logörvendetesebbek azolt az eredmények, melyek a 
roczopczió folytán mutat.koznak. Itt a zsidóság csak 
nyeroségről beszélhet. A kitértek azelőtt is kitértek, ez 
tohát nem új veszteség. Az átté1·tck és a visszatértek 
pedig tiszta nyereség. Az áttérés fizikni nehézségében 
kereshető annak n megokolása. hogy fór1ink a zsidó 
Vt\lla~Sl"l\ u.lig tél"nek nt . .. l HÖknél /öbb az álférf. rnilll 
tt kitért. A következökben adjuk a részletes kimutatást. 
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Kitértek: 
1896-ban. 

1.20 (66 férfi és 54 no). 

211 

66: 120 = 550/o -a férfi, 54 : 120== 45o;o-a a kitértek
nek nő . 

1897-ben. 

1.25 (72 férfi és 53nő). 

72: 125 == 57·60/o-a a kitérteknek férfi, 53: 125== 
42· 40/o -a a kitérteknek nő. 

A foglalkozások szel'inti a1·ány ugyanolyan, mint a 
megelőző évben. 

Foglalkozás szerint: 

Férfiak. 

18 hivatalnok 
5 orvos 
1 ügyvéd 
2 ügyvédjelölt 
2 ügyvédsegéd 
4 joghallgató 
2 t~nár 
2 kereskedő 
1 ügynök 

8 iparos 
3 kereskedősegéd 
4 földbirtokos 
2 magá.nz6 
2 szinész 
2 pinczér 
2 munkás 
1-1 hirlapiró, 

zenész, festő, mérnöksegéd, vasúti tanfolyamhallgató és egy isme
retlen. 

Ha a sze~lemi foglalkozásból élőket az intelligencziá
hoz sorolj uk, akkor az arány a következő: 

41: 66==62·12 O/o-a 
a kitért férfiaknak az intelligens osz~ályhoz tartozik. 

2 wüvésznő 
2 tanítónő 
6 munká.snő 
a cseléd 

N ök. 

3 iparosnő 
1 házmesternő 

37 ismeretlen foglalkozású 

lJ.* 
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Ha a nőknél ugyanazon mérték szerin t j áru nk el 
' mint a férfiaknál, akkor: 

4: 54== 7 ·40/o -a · 

kitért nőknek az intelligens osztályhoz tartoznak. 
Vagyis a kitért nők legnagyobb kontingensét az alsóbb 
osztályok nyujtják. 

A kitértek közül lett : 

férfi nö 

39+32==71 róm. kath. 
8 + 11 = 19 ág. h v. ev. 

16+ 6 = 22 ev. reform. 
3+ 2== 5 felekezetnélk. 
O+ 3== 3 ismeretlen. 

Százalékokban kifejezve: 59·160/o lett róm. katholi~ 
kussá. A többi megoszlik az ország más felekezetei 
között,_ úgy, hogy a róm. kath. után az ág. hv. ev. 
jönnek, utánuk az ev. reformátusok, azután ~ feleke
zetnélküliek. Ugynnazon arány mutatkozik a nőknél is 
és az 1897 -iki év sem ID.utat föl e tekintetben vál
tozást. 

Érdekes az az arány, mely az áttértek és kitértek 
között található. Természetes, hogy az 1896-iki év itt 
kedvezötlen; 1896-ban ugyanis mindjárt a reczopczió 
törvényerőre emeltetése után igen sok zsidó lépett 
vissza ősi vallásához. Ebben az évben a nem törvényes 
úton együtt élő h~zasfelek olyképen szabályoztattak, 
hogy az egyik fél - rendesen a nő - zsidóvá lett. 
Mindezek együttvéve azt eredményezték, hogy az 1896-
iki év sokkal tÖbb visszatérőről számol be, mint a rá
következő esztendő, a mint azt az alábbi számokból 
látjuk. 
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1896-ban. 

A zsidóságba fölvétetett: 
33 férfiú és 57 nő. Ezek között volt 23 visszatért 

férfiú , a kik közül az egyik egy fiával és két leányával 
vétetett föl; a nők közül pedig 15, a kikkel 6 fiú és 
l 2 leány vétetett f-öl. A gyermekeket leszámítva 23 férfiú 
és 15 nő tért vissza. Tisztán idegen vallásból átjött 3 
férfiú és 28 nő és azokon kívül aszüleikkel átjött 7 fiú, 
14 leány. Összesen 52 lélek. 38 lélek visszatért. 

Ezek előrebocsátása után a zsidóság vesztett J 20 lel
l<et, nyert 90-et. 

00: 120 = 750/o, vagyis 75 0/o -át a veszteségnek vissza
nyerte. Ezek közül , a veszteségből tisztán zsidó lel
kel<ben megtért: 

38 : 120 == 31 ·6Go;o . 
N em ek szerint megtért a zsidóságtól elpártolt férfiak 

közül: 
26: 66==39·390/o, 

a zsidóRágtól elpártolt nők közül: 
15 : 54== 27·7 Ofo 

tért vissza ősi vallásához. 

1897-ben. 

26 férfiú és 37 nő, összesen 63. Az áttértek között 
volt 12 gyermek (1 o leány és két n ü), a ki sz üleivel 
együtt a zsidó vallásba fölvétetett; 17 férn és 12 nö, a 
ki visszatért. Tisztán idegen vallásból átjött 7 férn, 
2 fh1. t 5 nö és 10 leány. Összesen 31-. 29 lélek vissza
tért. A 7.Riclósft.g e s7.erint vesztett 125 lelket, nyert G3-at. 

(; :3 : J 25 = 50·4°/o, 
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vagyis 50·4o;o -át a veszteségnek visszanyerte: Ezek 
közül tiszta zsidó lelkekben megtért: 

29: 125=23·2o;o . 
Nemek szerint megtért a zsidóságtól elpártolt férfiak 

közül: 
17: 72= 23·6 0/o, 

A zsidóságtól elpártolt nők közül: 
12: 53=22·640/o 

tért viaaza ősi vnllásához. 
Ha a 38 visszatértet a 120-nyi veszteségből kivon

juk, akkor a nem ~sidó felekezetek nye1·tek 82 lelket, 
a zsidóság tiszta nyeresége pedig 52, vagyis százalé- . 
kokban kifejezve : 

52 : 82=63·41 o;o-a 
a veszteségnek megkerült a más felekezetek vesztesé
geibőL 

Ha azt a 29-et kivonjuk a 125-böl, akkor a nem 
zsidó felekezetek tiszta nyeresége !>6, a zsidó vallásé 
pc<lig :14. Százalékokban kifejez\e : 

34: 96=35.41 Ofo -a 
a veszteségnek megl\erült a más felekezetek vesztesé
gébőL 

Az artíny tehát az 187H-iki évben 1·osszabbodik, a 
1uit mnr kiemeltünk. Az okát már fent elmondottuk. 

1896. 
Állásra nézve a zsidósághoz áttért, illet\e visszatért 

fé1·fiak között volt: 
4 kereskellö l tanitó, tanár. gaí d ász, gyógy· 
4 hivatalnok szerész. t\wnros, tiív.oltó 
R iparos 2 ismeretlen 
2 Ugynök U gyermek. 

E tekintetben nz 1897 -ik i év nem mutat különbséget. 
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A nők közölt: 1-1 orvos neje, tanár neje, énekes 
nő, divatárus leány, varrónő elárusítónő, szakácsnő, 

2 munkásnő, 3 cseléd 14 gyermek és 27 ismeretlen. 
Az áttértek közül volt 18 fé1·fiú és 43 nö róm. kath. 

A többi az ország más felekezetei között oszlott meg. 
Első sorban állanak (a róm. kath. után) az ág. ev. bv., 
utánuk az ev. 1·eformátusok, aztán a felekezetnélküliek. 

Az 1898-iki kimutatások csak ez év októberéig szól
nak s így ezeket még föl nem vettük. A mennyiben az 
ez évi kimutatásokba bepillantást nyerhetünk, a szüle
tések száma erősen csökkent, a mely jelenségre az 
orsz. statisztikai hivatal is figyelmeztet. A zsidó vallás 
nézőpontjából a dolgok alig változtak ez évben. 

Adatainkat annak a fontos és örvendetes ténynek 
konstatálásá,val zá.rjuk be, hogy a vallásos élet folyto
nosaága a két utolsó évben semmiféle megrázkódtatást 
nem szenvedett. Ennek örvendünk, mert a mellett 
hozhatunk bizonyítékot, hogy a szabadelvü tön·ények 
a zsidó vallást nem támadják n;1eg. S mikor felekeze
tünk tagjai az egyházpolitikai javaslatokat támogatták, 
a támogatásukkal felekezeti életük pezsgő erejét nem 
gyengítették meg. 

Budapest. /}r. Friscll Á?'ntüt. 



' JEFTE LANYA. 

By1·on H ébe1· Melodiáiból. 

~1ivel hazánk, Urunk - oh én apám! -
Engem, leányodat, holtnak kiván, 
Mert fogadalroad volt győzelmed ára : 
Hát sujts le rám - imé, keblem kitárva. 

Gyászom siralma immár néma lőn, 
.Már nem lakom tovább a bércztetőn: 
Eszeretett kartól jöhetne bármi, 
Tudom, hogy nem fog az ütése fájni. 

B nyugodt lehetsz, apám, tanúm az ég, 
Hogy lányod vére olyan tiszta 1nég, 
.Mint vég- áld:ísod, melyért hagyj könyö1·gnöm, 
Mint végső es7.mé1n idelenn a földön. 

Bár Sálem szíizei közt 1nély a gyász, 
Oh hős ós biró, te ne tétovázz ; 
A nagy csatát én nyertem meg teérted, 
Immár apám s honom szabadon élhet f 

S ha vérem - óh te adtad l - már kihullt, 
Ha hangom - teszeretted l - elcsitult: 
Allj büszkén hínyod emlékével szembe', 
A ki mosolygott, a halálba menvc. 

Budapest. Rndú Antal. 
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HOV .A. !.;ETTEK AZ ALEXANDRIAI ZSID OK ? 

Még állott az önálló ~si dó birodalom a Jordán két 
pat·tján, sőt 'az utolsó uralkodó király N agy Agrippa 
alatt ismét dicső, hatalmas és oly terjedelmű volt, mint 
egykor Salamon király idejében; még állott Jeruzsá
lemben a S?.ent templom, szebb és díszesebb alakban 
mint valaha. Izraél fiai külön birodalmat alkottak még 
és már ekkor idegen országban, Egyiptom északi részé
ben nem kevesebb mint egy millió zsidó lakott. 

Ez a millió zsidó távol Palesztina batáraitól szentül 
vallotta,. hogy ő zsidó \alJására nézve, rle mint polgár 
tisztán egyiptomi. <<Királyunk és hazánk iránt odaadó 
szeretettel és rendületlen hi1séggel viseltetünk, de Iste
nünket zsidó módon imádjuk és a zsidó vallást követ
j ük. 11 Kétezer év e lő t ti zsidó irodalmi míiböl idézem e 
szavakat (III. Makkab. 3. f. 3., 4.) nem valamely mai 
hitszónoklatbóL 

Oly önérzetes és vallására oly büszke volt e zsidó
ság, hogy őt e tekintetben egyetlen ko1· s egyetlen 
ország zsidósága sem múlta felül. A legszilárdabban 
meg voltak győzöd ve arról, hogy a görög-római bölcsek 
és irók művei fölött, melyeket a legalaposabban ismer
tek, megm~rhetetlen magasságban áll a zsidó vallás 
irodalma. Ennek bizonyítására és fejtegetésére hatal
mas irodalmat teremtett Alexandria zsidósága, mely 
irodalmi mií.ködés csúcspontján egy Pl1ilo állott, kinek 
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filozofiája befolyással volt az általános bölcsészet 
fejlődés~re s kinek gondolkodása ily módon az egész 
művelt em heriségre hatást gyakorolt. 

Számra nézve ez a zsidóság Judea bukása után nem 
fogyott, hanem inkább a Palesztinából menekülök által 
nagyon jelentékenyen szaporodott, és íme, két-három 
századdal a jeruzsálemi szentély elpusztulása után 
erről a közel másfél milliónyi zsidóságról nem tudunk 
és nem ballunk többé semmit. Az a hatalmas testi és 
szellemi munkálódás, melyet az alexandriai zsidóság 
az· életben és irodalomban kifejtett, Iz1·aél további fej
lődésére hatás és közvetlen folytatás nélkül maradt. 

Mintegy 850 évvel Philo halála után, ugyancsak 
északi Egyiptomban, Alexandriától alig egy napi járás
nyira, Fajjumban egy férfi* született, kinek egész élete 
és müködése olyan volt, mintba Philo hamvaiból 
támadt volna föl. Ez a férfiú Száadja gáon az időköz · 

ben arabs anyanyelvűvé vált zsidóságnak ezen a nyel
ven fejtagette ugyanazo1;1 eszméket, melyeket egykor 
Philo görög nyelven ée ez a Száadja a leghalványabb 
sejtelemmel sem bírt arról, hogy előtte már egy zsidó 
bölcs, Philo, hatalmas irodalmi művekben fejtagette 
azt, a mit ő hirdet: hogy az isteni kinyilatkoztatás és 
a fHozofia által tanított monotheismus egy és ugyanaz. 

Pedig ne higyjük, hogy ez időtájt talán hiányzott az 
érzék a zsidóságban az egyes elszakadt részek további 
sorsa és története iránt. Az érdeklődés ezen dolgok 
iránt talán sohasem volt nagyobb, mint épen e korban. 
Elelad ba Danit, a nagy szédelgőt, ki Izraél tíz törzsé
nek maradékairól és azoknak móg fönnálló hatalmas 
hü·odalmáról regélt, á hí tattal hallgatta az egész zsicló-
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ság. Száadja hivat.albeli elődje Czemach gáva nem 
merte azok valódiságát kétségbevonni, pedig a karai
tákkal szemben nagy szükség lett volna rá, hogy azt 
megtegye. Ugyanez időtájt értesül Chászdai, a kalifa 
mindenbató minisztere arról, hogy Kazár or zágban ön· 
álló zsidó birodalom létezik. Ct Ha valóban az ősi Izraél 
maradékai vagytok - így ír a kazár királynak a férfiú, 
ki a kalifa után a legnagyobb úr volt hazájában - úg.r 
én itt hagyom állásomat, hogy neked legutolsó szolgád 
legyek o. 

Csak az alexandriai zsidóság maradékai után nem 
kérdezősködik senki, csak felőlük nem tud senki 
semmit. 

Hová lett hát e több mint egy millió zsidó? 

Alexandria lakossága csak egy ötöd1·észben lehetett 
egyiptomi, kétötöde görög és kétötöde zsidó volt. Igazi 
kozmopolita város vol t Európa, Ázsia és Afrika össze· 
kötő pontján, a keletRómája és Atbenéjé összpontosult 
benne. 

A zsidók a város ama kétötödét lakták, mely a ten· 
gerre nyúlt ki. Ök képviselték az ókoti világkereskede
lem mozgató erőit, az ő bajóik vitték Ázsia fűszereit 
s Egyiptom gabonáját a világ négy t·észe felé. 

De árúikon kívül a.z alexandt·iai zsidók még egyebet 
is kináltak vevőiknek: az igaz vallást, Czion Istenében 
való hitet és az emberszeretet tanait. 

Élő szóval és irásban fáradhatatlanul hirdették a 
hellén világnak, hogy ezen vallás irod almában, n b ih- · 
Jiában van letéve mi11den bölcseség, és azt igyekeztek 



bizonyítani, hogy Pythagoras, PJátó és a r égi görög 
bölcsek mind a bibliából merítették bölcseségüket. 
A keroRzt6nység keletkezése előtt t öbb mint egy évszá
VJn.dda l a görög nyelvre fo1·ditott biblja az alexandriai 
r,Hidók útjfí.n iameretea volt az egész hellén világban és 
<18~wnt törvényeink di cső hire- mondja Philo- el· 
j u tot t mindan J ak ott or szágba s egész a föld határaihoz 

cl hatott '' . 
Tlftson16 mértókhon valának elterjedve az ú. n. 

Bibylla l<önyvok is , rnelyel<ben alexandriai zsidó költők 

n~ ÖHFIZOA pogány nópeket a rnegtórésre és Izraél Iste. 
u(mck imádáRára hivták föl, nem kisebb hévvel és lel
koaccl (•Hso1, mint egykoron Izraél dicső prófétái. 

l>c nemcsak általánoHságban hirdették a megtérést 
n. pogány nópcl\ncl<, hanem tudatos és czélü·ányos térí
tóFJi huzgn,hnat fejtottek ki: oMint legjobb barátokl<al, 
t11int 1cgköv.elebl>i rokonoldtalJ úgy bánjatok azokkal -
igy Azó) Philo hitaorHosajhoz - kik hátat fordítanak a 
pogány istenel<nek óR az egy Istennok, a világ terem· 
töjónclt ÓR atyjának megismeréséhez eljutnak)) (De 
humanitate n. 11·05.) 

~~~A ez nz önfeláldozó lelkes munkálkodás nem is 
m•~ra<lt ereelmény n9lkiil. A római irólt épen ugy, mint 
Philo é a J ORephus egyaránt arról értesítenek bennün
kot, hogy korukban a zsidó vallás már minden körben 
hatalmasan terj edt és (r a nagy tömeg a zsidók szokásai 
sz01·int ól h. «Ha mi 1nagunk nem lennénk is áthatva 
tö1·vénycinlt kiválóságának tudatától - mondja J ose
phus - kényszcrítne bennünket erre a minket utánzók
nn.k nagy Rztíma.•> Seneca podig a legnagyobb elkesere· 
<léHHol Itinit föl: • Az titko z ott zsid6ság tana annyira el 
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van terj ed ve, hogy már minden ország befogadta azo
kat és így a legyőzöttek adnak törvényt a győzöknek 
(Augustinus de Ov. Dei VI., II.) 

Alexandrja zsidói jártak hát először a pogányok még
térítésének töretlen útain és midőn Pállal a keresztény
ség elindult a hódításra, már egyengetve találta az 
ösvényeket, sőt készen ta.lálta még a fegyvereket is, 
melyekkel a küzdelmet folytathatta: a görög bibliát, 
a sibylla könyveket., a római birodalom csaknem összes 
városaiban a zsinagógákat és a szombati gyülekezé
seket. 

Csak egyetlen új fegyvert hozott ő maga a ~arczba, 
igaz a legeredményesebbet: a mózesi törvények érvény
telenségének hil'detését. 

Ebben a tekintetben igen nagy volt a különbség az 
alexandriai zsidóság és a kereszténység szerint. Igaz, 
hogy a palesztinai és az alexand1·iai zsidók vallásos 
élete sokban eltért egymástól és a talmud többször 
vádolja az utóbbiakat vallási könnyelmüséggel, de épen 
a talmud ezen helyei egyúttal amellett is bizonyítanak. 
hogy a zsidók Alexandriában az irásbeli és a szóbeli 
tan kötelező erejét sohasem tagadták és a legnagyobb 
részt betartották a vallás parancsait. A azorobatot nem
csak ők tartották meg a legnagyol:>b szentségben, de 
még azok is, kiket megtérítettek. A sabbáthot ismerték 
és tartották az ókori világ minden részében. 

De szentül megőrizték az ünnepeket is. Épen a sát
rak ünnepét ülte nagy áhítattal az alexandriai zsidó
ság, midőn elérkezett hozzájuk Flaccus bukásának 
örömhíre. Betartották az étkezési törvényeket is, ha 
talán nem is palesztinai szigorúsággal. Egy üldözés 
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alkalmával a zsidó asszonyokat és leányokat a csőcse
lék arra akarta kénysze1·íteni, hogy disznóhúst egyenek 
s mivel ezt tenni vonakodtak, kegyetlenül kínozták 
öket. Az ú. n. III-ik makkabeus könyv, mely ez időben 
Alexandriában iratott, gúnyosan jegyzi meg, hogy <ckik 
gyomruk kedvéért átlépik a szent törvényeket , azok 
nem lehetnek a királynak sem hű alattvalói. 1> Ugyan
ezen könyv elbeszéli, hogy az üldözés alkalmával csak 
egy csekély töredék szakadt el a zsidóságtól, a többi 
mind a törvények szerint élt. Philo maga félreérthetet
lenül kijelenti, hogy omindazok a leghatározottabban 
kárhoztatandók, kik, miután a szent tö1·vények :filozo
fiai tartalmát {elismerték, csakis ezen j elentőségre fek
tetnek sulyt és magát az ősi parancsot nem teljesítik )) . 
(De emigr. Abr. I. 450.) 

ilyen volt a zsidó alexandrinismus, midön hittéri
tési útjában a Pál-féle kereszténységgel találkozott. 

Az alexandriai zsidóságnak :filozofiailag művelt elő

kelői, épen úgy mint Pálnak hí vei Izraél I stenét, a 
Czionból künduló igaz hitet hirdették a pogány világ
nak, de utóbbiak még két új eszmét mutattak az 
Alexandriabelieknek, melyeket azok még nem ismertek : 
az első volt a mózesi törvények érvénytelensége, a 
második a názá1·eti Jézus istensége. 

Ez a filozófiailag képzett alexandriai zsidókat, Philo 
követőit, úgylátszik megtévesztette a maguk elé kitű
zött czél fontosságáért elfogadták a kereszténység ált,al 
fölajánlott eszközöket, csakhogy a czélt e)érjék. Ök 
a zsidó szellemet minden áron győzelemre akarták jut
tatni ar pogány hellenism us fölött. N em gondolták meg, 
hogy ilyen engedmények árán lehet ugyan győzni, de 
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a mi győz, az már nem lesz többé a zsidóság szelleme. 
Számos jel mutát arra, hogy az alexandriai zsidóság 
roüveltj ei meghódoltak a kereszténység előtt, elfogad
ták tőlük a két új eszmét, átengedték neki a már eddig 
meghódított hatalmas terrenumct és együtt indUltak 
Pál híveivel a további hódításra. 

Érdekesen tünteti föl elénk az alexandriai hittérítők 
e meghódolását maga az «Apostolok Cselekedetei l> 

következő elbeszélésében: (18. f. 24-28. v.) <<Egy 
alexandriai zsidó, kinek n ev e Apollos, ki igen ékesen 
szóló férfiú volt és tudós az írásokban, jöve Efézusba. 
Igen tanult volt az Úrnak útaiban és buzgó lelkében 
az Úrnak tudományát nagy szorgalmatosan tanítj a 
vala, de csupán J án os keresztségéről tud vala. Nagy 
bátorHággal sz ól ott a zsinagógákban. Mikorpedig Aquila 
és Priscilla (a Pál-féle hittérítők) hallották volna taní
tását, maguk mellé vevék és nyilvábban megtaníták az 
Úrnak útaira. S midőn késöbb Achajába mene vala 
ő maga (Apollos) nagy buzgósággal jobban-jobban meg
győzi vala a zsidókat nyilvános helyeken, megbizonyít
ván az írásokból, hogy J ézns volna ama Krisztus. ,, 

Így hát a zsidó alexandrinismus volt az, mely egye
dül tette lehetövé a kereszténység rohamos terjedését. 
Ezzel kétségkívül kiválóan fontos dolgot mívelt az 
emberiség fejlődésére nézve, de nekünk bizonyá1·a 
jogunk van közelebbről vizsgálni, mi tette lehetövé, 
mi volt az oka, hogy Philo tanítványai, filozofiájának 
követői, egyesültek Pál hí vei vel. 

Az alexandriai zsidó bölcsészetnek Ariatohuitól 
kezdve Philoig főczé1ja volt bebizonyítani, hogy a 
szentírás az egész filozofiát magában rejti. E végből 



nzután R. szentirás törvényeit úgy igyekeztek magya
rázni, hogy ezek tulajdonképen a fitazofia törvényeit 
tartalmazzák. Az circumcisiót, a szombatot, az ünnepe
ket és a többi vRllásos ezertartásokat úgy tüntették föl, 
mint egyes filazofiai igazságok symbolumait. Igaz, 
hogy Philo maga a leghatározottabban azt taní~ja, 
hogy ha megismertük is a szentírás törvényeinek filo
zofin.i értelmét, azért azokat szószerinti jelentőségükben 
is telj esítenünk kell s ő és kora tényleg így is cseleke
dett. De innen már csak egy lépés volt odáig, hogy 
dobjuk el a törvényt és őrizzük m eg csupán annak 
filazofiai jelentöségét. 

Philo tanaira bivatkoztak tehát, midön a kereszt"ény
ségtöl elfogadták a mózesi törvények érvénytelenségé
nek tanát, épenÓgy mint a XIII-ik században a zsidó 
allegoristák Majmúnira, pedig mindakettő - ha él -
bizonyára a leghevesebben tiltakozott volna tanaikból 
levont e hamis következtetések ellen. 

És sajátságos módon Philo :fi.lozofiája, mely a leg
batározottabban és félreérthetetlenül hangsúlyozza 
Isten egységét és anyagtalanságát, épen ez a filozofia 
bírta rá következményeiben követőit, hogy elfogadják 
az Isten-emberben, az Istenfiában való hitet. 

Philo ezerint Istennek csak a legtisztább, teljesen 
anyagtalan <tlét)> tulajdonítható csupán, de ö mincla
mellett egyedüli oka minden anyaginak. I stennek ezen 
tisztán szdterni léte és az anyagi világ között a c1logos~> 
(szó) képezi az átmenetet. Ez a (( logos 1>, Philotól eredő 
ezC;>n fi lozofiai fogalom vezette rá követőit az Isten fiá
ban való hit elfogadására. 

Így vesztette el az alexandriai zsidóság szellemi veze· 
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tőit és ez a veszteség végzetessé vált számára. A. fa 
koronája tört le és a fában már nem volt többé erő, 
hogy új koronát alkosson magának. 

Alexandria zsidóinak zöme megmaradt ugyan apai 
hiténél, sőt a II-ik század elején Akibának egyik híres 
tanítványa, Jochanan is közülök ket·ült ki, a III-ik szá
zadban is sűrűn érintkeztek a talmud bölcseivel, ám 
azért szembeötlő módon siHyed ez a zsidóság számban 
és erőben, tekintélyben és műveltségben a keresztény
ség föllépt& után. 

Igaz, hogy külső ezerencsétlenségek is hozzájárultak 
e zsidóság hatalmának megtöl'éséhez. Traján császár 
borzasztó pusztítást vitt végbe közöttük, híres ba.ziliká
jukat lerombolta és j elentékeny részüket elűzte a város
ból, de azért még a IV-ik század végén is 100,000 zsidó 
lakott Alexandriában. 

Jelentékeny szerep1·e a zsidóság történetében Ale
xandJ:ia nem tudott többé jutni, annál nagyobb fontos
ságot nyer a kereszténység körében, mint egyik pátriár
kának székhelye, ki a jeruzsálemi pátriárkával teljesen 
egyenrangú volt. Cyrill püspök alatt, az V-ik század 
elején, az alexandriai zsidóság és kereszténység közötti 
ellenszenv véres utczai zendülésben tört ki, mely a 
zsidóság veszteségé-vel végződött és számukat jelenté
kenyen megfogya~ztotta. 

Midőn 630. táján a mohamedánok fegyveTe előtt 

meghódolt az egész kelet és Omár kalifa Alexandriát 
elfoglalta, még mindig 40,000 zsidót talált ott, kik 
apáik vallásához híven folytatták életüket 

Az IMIT Évkönyve 1899. 15 



• 
J )It 

1•1~ n ~·0,000 gő1·ög ~Ridó, ~Ll'J egyl<o1·i hatalmaH észak
ogyiptomi Y.Hidóaág csokóly maradé1<n, azután egyeaült 
nz arubH Hyolvot hoszólö llittestvórokkel. 

A'li ÓJHHI fojlőclóHük bnjnu,ll~n tilló arabs zsjdósághoz 
t'agy 6rlu~zto l< ozol<, mint haj c',törtek, kik életükön kivül 
Hommit Hom montottok mog, rnég csak emléJ~ót sem az 
ohrtúlt Hzóp nnpolnwk. l•~gyn ohány görög bib lin,-kézirat 
nunadt lwzo ik közlHt, tno lyekl'lH rnát· magul< sem igen 
tuclt1\l<, l10gy korti lt hozzáj uk. 

Hz(Lu~clju , Idnek hölcsöjo nonl mest;zo 1·ingott a sírtól, 
n molybon Philo 1uunvni töbh mint 800 óta porladoz
t,tk, valtuuint Bzáadja követői, az strabs zsidóság nagy 
goudolkoclói, htt n koreAztóuy egyhá:~~~:ttyú k In ű veibon 
itt·ott tnlálkoztnk Philonak ll ó:~~otoivol, már oHak anta
goniHnnaHhól Íij n. logolkoHot·orlottebbon küzrlöttek azok 
tilJon ÓH tnóg cHu.k twm. i H Hej tettók, ltogy H,z, ki ellen 
kíizclonolt, ~Hidó volt, loJkoH ÓH hithii ZHidó, mint ők, ÓH 

rnik(•nt öl\ nz iHtoni vnlláa ós n:~. emberi bölcseség 
ÖHHZcog_yoztotóHo örök munlu\jának szentelto ólotót. 

Aho ny. JJt·. V aj(/.a U élt t. 

A k(inyvek könyv<• folöloli mindtt.~l1 tt.:-~ orkölosi gon
(\olntot, nwlyot n:~. ogyoH <.'lp ügy nom nólkülüzhot, nlint 
nz ÜHHZOHHt\~, lm ig<\nyt tau·t atr r n, hogy I H ton nópó
nok uov(lzt,oHHt''1<, vngy olmonclnHHÓl< róln, hogy ~~lkotó
ja\,nnk HZt' llomóbon t\1. Izrnól nópo tolu\t, 1uely u.rru. 8ZO
meltctott ki, hogy az a\ltu.ln. h.'gclöHzör f<'lhnuort Ngy 
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egyetlenegynek nevét és tulajdonságait hirdette, és aka
ratát e földön megvalósi tsa, kénytelen volt megfigyelni 
azon elveket, melyek a szentirásoan akár parancso
latok, akár elbeszélt események alakjában sorolvák fel. 
<' Szeread felebarátodat mint önmagadat» (III. Móz. 19. 
18 v.) «szeresd az idegent mint önmagadat11 (III. :M:óz. 
19. 34.) gyúpontok, honnan az emberszeTetet ezernyi su
gára szétáradoz, s hogy ily irányban való müködé
sünk leginkább tükrözi Isten szellemét, bizonyítja azon 
hagyományos vallástanunk, mely hivatva van a Mózes 
öt könyvében lefektetett rövid tételeket az élet külön
böző eseteire alkalmazni, azokat magyarázni és kibő
viteni. <' Mikép Isten irgalmas, úgy legyetek ti is ü·gal
masak; mjkép ő gyakorol ezeretetet minden alkotásá
val szemben, úgy tekintsétek ti is minden emberben az 
Isten képmására alkotott lényt- és gyakorolj a tok vele 
szeretetmüveket. 1> Fel vannak sorolva a talmudban 
a:ton Istennek tetsző cselekedetek, melyek mig egyrészt 
már e földön is jutalmat hoznak azok végrehajtóinak, 
mást·észt pedig mulandó létüket jóval túlhaladó emlé
l<ül és követendő péJdakép t·agyognak az utókor előtt 

is, s ezek között találjuk a vendégszeTetet gyakodását 
ia, (Misna Péa), malynek fontossága kiviláglik azon vi
tú.ból, melyet több tudós egymással folytatott: Rabbi 
Jóchttnan (ólt alil-ik században) szerint <'olyan értékii 
mint az iskola látogatása kora reggel'', a nehardeabeli 
Rabbi Dimi «még sokkal fölöttébb állónak tartja,,, sőt 
Rab szerint a vendég fogadása nagyobb értékű mint a 
sechina- az isteni dicsőség - méltó fogadása. (Sabb. 
127. a). 

Ösatyáink élettörténetéből meríthetjük azt a tanul
l ó* 
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ságot, hogy szeretettel fogadták a vendégeket. Ábrah~im
ról meséli a szentirás, hogy ott ül a nap fon·ó hevében 
sátra ajtajában, mely a hagyomány szel'int minden 
oldalról nyitott volt, hogy az arra j á ró-kelő idegenek 
hozzá betérbessenek és midőn messziről megpillant 
három jövevényt, elébük fut, kérve kéri őket, leborul 
előttük, <(ha kegyet találtam szemeitekben, ne haladj a
tok el házam előtt a nélkül, hogy ki ne pihennétek 
hosszú vándorlástok fáradságát, és csillapítva ébségte
ket, felüdül ve távozzatok~>. (I. Móz. 18. 1-6.) A három 
idegent - a midrás szerint - bálványimádó arabok· 
nak tartja Ábrahám, mondván nekik, hogy mosnák le a 
lábaikra tapadt port, ö maga lát utána, hogy gyorsan el· 
készített jó étket kapjanak és Sára nejével egyetemben 
mindent eik ö vetnek, hogy vendégeik kellő mennyiség- . 
ben különbözö izletes falatokhoz jussanak. A j ám bor 
ember keveset igér, de annál többet tesz. ((Csak egy 
darab kenyeret akarok venní l> szólt Ábrahám, nehogy 
a vendégek vonakodjanak részt venni a lakomában. 

A ·vendégszeretet igen sok példájában, a melyek a 
szentü·ásban felsoTolvák, minó"t Józsefnél találunk, mi
dön testvéreit ebédjéhez meghívja, (Gen. 43. 16.) vagy 
mikép atyjával szemben Egyiptomban viseltetik, (Gen. 
47. 12.) a sunérni nő Elisa prófétával szemben, (II. 
Kir. 4. 10.) Boaz Ruthtal (Ruth 2. 13.)- mindenütt ki
tűnik, hogy bár nincs határozott parancs annak gya
korlására, mégis a nép tudatában mint az erények leg
kiválóbbjainak egyike vert mély gyökeret. A ki ezt nem 
gyakorolta, gonosznak neveztetett és a büntetés sujtó 
keze mindenkoron utolérte az ilyent. N á bálról mondj a 
a talmud (Hós. Has. 18~~.), hogy azért büntette Isten tiz 
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napi fájdalommal (I. Sám. 25. 38.) mert Dávidnak tiz 
emberből álló szolgaszem élyzetének csak egy lakomát 
adott. A vendégszeretet hiánya, sőt a vendég megsérté
sének durva példája Lót házában Szodom lakói által 
(L Móz. 19. 4.) vagy a birák korszakában (Bir. 19. 23. 
és 24. v.) Gibea lakói részéről mint megvetendő 

gyalázatos esemény van feltüntetve a szentirásban. 
A vallás közössége, az érzel1+1ek rokonsága, az élet

mód azonossága n1egteremtik azon összetartást, mely 
ugyanazon család t agj ai között fenn szokott állani. 
Otthonosnak érzé magát a zsidó a másik zsidónál, 
és a talmudnak a vendégszeretetre vonatkozó szabyá
nyai teljes megvalósulást láttak. 

((Házad legyen tárva nyitott az idegenek számára, és 
a szegények házad barátjaikép tekintessenek (Aboth L 
5.), nem szabad velük éreztetni, hogy másnak könyö
rületességát veszik igénybe, mert vallásunk megkö\e
telte, hogy ami jótékonyságot gyakorolunk, az köteles
ség számba me gy, csak igazságos tettet követünk el, 
mely elv mellett tanuskodhatik azon kö1·ülmény, hogy 
ezedák a egyaránt a kifejezőjemind a két fogalon1nak 
és a köszönet csakis Istennek szólhat, csakis öt illeti 
és innen eredhet azon rendelkezés, hogy a hálaima 
megkezdése a vendéget illeti meg, (Ber. 46a) ami nagy 
tiszteletnek tekintetett. 

cc Fogadj minden embert barátságos arcczah, (Aboth 
1. 13.) és maga a házigazda köteles vendégeit kiszol
gálni. Rabbi Gamliél patriárkáról meaéli a talmud (Ki dd. 
32b), hogy fiának lakodalma alkalmakor vendégeit sze
mélyesen szolgálta ki. Rabbi Josua ezt elfogadta, hivat
kozva Ábrahámra, ki szintén így .tett vendégeivel; ele 



lllidőn Habbi Eliezer vonakodott ozt elfogadni, Rabbi 
Cztiuok I ·tent tüntette fel követendő példakép, ki az 
egész világ fölött oly bntalommul uralkodik és mégis 
önmttg~l táplálja az emhcr elwt. Meg kell kérdezni a 
,·cn cléget, hogy mit szeret enni, n1í az ö szokása. 
c1 A v i nczellér elé bort tégy, ha vendéged ; a kertész 
cll· vPtemúnyes étkeket.> (Sz óta 1 01\), ha hosszabb 
időre Hzándókozik ott maradni, be kellett számára ren
tlezni külön szob}tt, ágyat, széket és gyertyát, mikép 
azt ,t sunémi nő példája mutatjn. Eliaával szemben. Min
den kitclhetöt cl kell követnie a házigazdának, hogy 
yenuégei jól érczzék magukat, éH annak nem szabad 
(!Hökkcnnie, még ha hosszabb ideig js időzik ott a 
ven elég. 

Sőt H vendégszeretetet eszköznek tekintették arra, 
hogy uz egymástól távol állókat közeledésre birja rá, 
,J c th ro nwgvcndégeli Mózest és esetleg közellevöket 
egymástól eltávoHtja (Szanh. tORt\). <cAn1mon és Moab 

népe egész tizccliziglPn ki volt zárva Izraél közösségé
hől, » nt ert nem jöttek elébetek kenyérrel és vizzel 
ttkkor, midön Egyiptomból Jdvonultatok .• , (Móz. Y. 23. 
4- 5 .. ). Innen érthető nma nagy fontosság, lű.ely 

húrmily venelég fogadáslinak tulajdoníttatott, - bár 
ncn1 tartjá n tnlmucl üdvösnek n. nagyon sok vendéget 
(lk,r. H:'") - «n ki egy azegényt n.sztalnnál megvendé
J,Cel, nlybu. vétetik neki, rninthn. a Hzentély oltdránál ál
dozutot rnutu.tott volnn be;,, (Chng. 27") Hab b i Jóchanan 
t't4 IU·H I.JákiH ügyaránt monclotttt.k : «A n1ig a sr.entély 
ft•nnú.llott, ott lehetett az engesztcléHt kieazközölni ; 
most azonhan ar. ember nsztttla hozhatjn. meg n bűn
hocsánatot. (Ber. G:i •. ) Igen nagy érdemnek és tisztelet-
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nek kellett tartani egy tudósnak megvendégeltetését , 
mert a ki étellel és itallal ellátja, és öt vagyonából él
vezteti, olybá vétetik, mintha mindennapi áldozatot 
ro utatott volna be, (Ber. 1 Oa) vagy mintha egész Izraélt 
vendégelte volna meg (Midr. Sám. 18. fej.), ki azt nem 
teszi, annak házában nem lesz áldás is nagy büntetés 
vár rá. (Szanh. 92a). Érdekes, hogy a vendég barmairól 
is gondoskodott a házigazda, rnikép a szentirá több 
esetben elmeséli. (L Móz. 24. 23.) 

l-Ia a vendég távozni akart, kötelesség volt neki. az 
útra eledelt adni, még a legrövidebb útra sem volt sza
bad kenyér nélkül menni: Jonathán nem adott Dánd
nak kenyeretutjára és ezzellett közvetett okozója annak, 
hogy a papok városa Nób kiiTtatott (I. Sám. 22. 19.). 
Kötelesség volt a vendéget elkisérni, ami által életé
nek biztonságáról való gondoskodásnak adott kifejezést, 
csakis így érthető azon talmudi mondás: «A ki nem 
kiséri el vendégét, mintha vért on tana». (Szanh. 44 u.) 

Ha J ericho város lakói elkisérik vala Elisa prófétát, 
nem vihettek volna a medvék a gyermekek között olJ' 
pusztítást véghez. (II. Kir. 2. 24.) Bizonyos szabályok 
voltak arra nézve is, hogy mily messzü·e köteles kisét·ni 
a tanító n ö ven dékét, a barát bará~j át és a növendék 
mesterét. A parancsot, hogyha a mezőn találtak hullát, 
és ismeretlen volt a gyilkos - a legkpzelebbi helység 
vénei kötelesek voltak a bűnbocsánat elnyet·ése czéljá
ból bevallaniok: «kezeink nem ontá ki a vért» -
(V. Móz. 21. fej.) akkép értelmezi a talmud (Szóta 46a) 
vajjon, kinek jutott eszébe a város véneit azzal gya
nnsítani, hogy ők részesek n. gyilkossá.gban? De igenis, 
uekik vall01ná1:3t kelle tenniök ttrról, hogyha e:ten el-



hunyt, távozta előtt hozzánk fo1·dul, mi nem bocsájt-
j uk el őt a nélkül, hogy táplálékot nem nyujtunk neki 
és hogy kisérőt nem adunk mellé. 

Az igazán vendégszerető nagy szégyennek tartotta 
volna, ha az idegent nem tudta volna méltón fogadni, 
mikép Rabbi Tancbúmról van elmondva (Mid. Kob.), 
hogy valahányszor saját szükségletére vett egy adag hust 
vagy bármily élelmi szert, mindig egy fél adaggal vett 
a szegények számára js, ha esetleg hozzá betérnének, 

\ 
hogy kellőkép elláttassanak Szokás volt Jeruzsálem-
hen, mondja Rabbi Simon Gamliél :fia, hogyha valaki 
más által készítteti a lakomát és az elrontja, kénytelf'n 
neki nemcsak az étel árát megtérítni, hanem kárpót
lást ke1le nyujtani ama szégyenért, mit vallott az által, 
hogy vendégeit nem fogadhatta illő módon (B. Bath. , 
931;). Errlekes a szabály : <ene hivjunk meg oly vendé-
get, kiről föltehetjük, hogy a meghivást nem fogadná 
eh (Der. Erecz) és a talmudnak az a megfigyelése, hogy 
az asszonyok a vendégekkel szemben fuka1·abbak, mint 
a férfiak (B. Mecz. 87 .. ). 

A mint felállított a talmud szabályokat a vendég fo
gadására vonatkozólag, akkép voltak egyes általános 
utbaigazítások a vendég magatartására nézve is. 
<cA vendégek alkalmazkodjanak mindig azon vidék 
szokásaihoz, a hol tartózkodnak.)) Példakép fel yan 
hozva, hogy Ábrahám vendégei, bár angyalok voltak, 
mégis úgy tettek, mintha ennének, minthogy emberek 
között tartózlwdtak. Mózes pedig, mikor a Sinai hegyre 
az Istenhez ment fel nem evett és nem ivott. (Midr. 
r. Gen. 48.) Igy tartja a magyar közmondás is : 1cl{inek 
házában lakol, annak törvényével élj ''. 
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Kétféle vendégről szól a talmud: jó és rosszról. Jó 
azon vendég, ki így szól : mennyi kenyeret, hnst, bort 
és minden jót élvezett, és a házbeliek fáradozását azon 
nemes szándék vezérelte, hogy az ö ottlétét minél kel
lemesebbé varázsolják. nHg a rossz vendég ezt mondja: 
bisz csak egy darab kenyeret ettem, a házbeliek csakis 
saját gyermekeikért tették eme elöké zületeket és ön
maguk hiúságának áldoztak. (Ber. 5 •.) A vendég részé
ről tanusított ilynémü hálátlanság undorító cseleke
detnek tűnt fel, meg lévén parancsolva, <<hogy azon 
kútba ne dobj követ, melyböl egyszer meritettéh (ba
karna 92a.), sőt nemcsak tisztelettel, hanem még hálá
val is kell viseltetni iránta, mikép lllés próféta esete 
mutatja, ki a zorpháthbeli asszony vendégszeretetét 
igénybe vette, és midön annak fia megbetegedett, imád
kozott I stenhez, hogy ne ölj e meg a fiút, nehogy hálát
lan vendégkép tűnjék fel. (I. Kir. 17. 20.) Csaknem 
nagyobb tiszteletet kell mutatni az iránt, ki ajtóját 
vendégszerettel felnyitotta számunkra, mint a szülök 
iránt. (Tanchúma Emóroz.) Ne rohanjon be a vendég 
hirtelen másnak házába (Keth. 62b); a hol nem ismerik, 
szabad magáról elmondani kiváló tulajdonságait, pél
dául azt, hogy ö tudós (N ed. 62•). illik, hogy kérde
zösködjék a háziasszony jóléte iránt, (B. Meczia 87•) 
és ne egyék addig, mig arra föl nem kérik (Der. Er(lcz) 
az alacsonyabb rangú ne üljön le addig, mig az elő

kelőbb nem mondja, hogy leülhet, (J er. Keth. 26•) és 
ne szégyenítse meg a házigazdát azon esetben, ha 
az étel nem j ó. (Der. Erecz). Nem illik a vendégnek 
rögtön eltávoznia étkezés után, még ha az asztalterítőt 
mál' el is távo]itották, és egyn1ástól soha se távozzanak . 
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tréfálás, nevetés vagy hiábavaló beszélgetés közepette, 
hanem valamely tudományos tétel elmondásával, a mi 
áltfLl némi szellemi emlélcet hagy vissza maga után 
(Ber. 31 a). Természetesen nem illett, hogy a vendég 
fogadój :tn ak bármiféle kárt okozzon, (J ó ma 18b) sőt 

lehetőleg viszonozni kellett vendégszeretetét. Sértés
nek tekintetett, ha egy magasabb rangúnak kinálását 
visszautasították (Pesz. 86") és furcsa gondolkodásról 
tett az oly venelég tanúságot, ki magával egy másik 
vendéget hozott. (B. Bath. a 8b.) Ne adjon a vendég 
abból, a mi étket elé j e tesznek, sem a házi gazda gyer
mekeinek, sem cselédjeinek az ö engedelme nélkül. 
Nem volt szabad a vendégnek távoznia, mig ar1·a enge
délyt nem kért. (Der. Erecz). 

A vendég, elmenetelek or, 1nindig áldást mondott ven
<légfogadójára. Több ily mondásról tesz említést a tal
mud,amelyekgyakran képletesen fejezvék ki vagy hason
latokl(al. Az elsőre példa : Rabbi J ónathan b. Akbimiü és 
Rabbi Juda b. Gérim elbúcsuztak tanítójnktól Rabbi 
Simeon ben ,Jóchajtól, és távozások előtt annak :fiát 
megtUdották. <(Adja Isten, hogy vess, 11 nélki.il, hogy 
aratsz; hozzál be és ne vigyél ki; kivonulj és ne jöjj 
vissza; házad szétromboltassék és te mint vendég la
kozzál; asztalod nyugtalanná tétessék, és életed ne 
ujuljon fel.)> A fiú azt hitte, hogy áldás helyett átkokat 
kapott és atyjának e miatt panaszkodott, ki neki be
bizonyította, hogy mikép é1·telmezendök az áldás eme 
szavai. "Nevelj gyermekeket és ne temesel el azokat; 
fiaid nejei vonuljanak be ós ne legyenek kénytelenek 
f6rj(lik halál u. miatt házadhól künenni; férjhez 1nent 
leányaid ne keressék fel mint özvegyek ismét ottbonu-
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. kat; tekintsd életedet e földön csak félig befejezettnek 
és csak a jövendő életben lesz egészen teljes; az utolsó 
képlet egy boldog, vidán1 gyermekekkel megáldott csa
ládi életet jelképez, hol ne kelljen a férfiúnak nejét egy 
ujjal váltani fel. (Móéd Kát. 9b.) 

Hogy a vendégfogadás nem a kényszer szüleménye 
volt, kiviláglik azon körülmény ből, hogy a talmud kor
szakában már voltak vendéglők, a hova az idegenek be
Rzállhattak, sőt <<kötelességévé tétetett valamit a ven
déglőstől pénzen vásárolni , még ba étellel el is láttub: 
magunkat l> (Erub. 53 b) és csakoem illetlenségnek tekin
tetett minclen ok nélkül változtatui a szállást, mert ba 
nem oda tér be a vendég, hol már egyszer tartózko
dott, az úgy ő rája, mint a vendégfogadóra árnyékot 
vet, rossz birt terjeszt minclkettőről (Arach. 1 ö~>). 

Mohács. 
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KAI N HA LALA. 
Szomélyok: ){AIN. - ÁJJA, a fo leRégo.*- AtT.- LAMEK. 

A ~~in kiir.opéjg 8RoJ·dő. Ar.ontúl mor.őRég, Hr.ántóföl dele Ott egy 
R 7. i kl a, lau· l angnyf JáRA aJ. Itt CR a tor na, tó, vol ban kun y hó. 

(Vihar. Kain rohanva. j6. Egy eléje a.Jmdó ágat va.seróvel letör. Torzonborz 
H2n,kti.11 és hajzat teJjesen llenötte homlokát és ·arczát. Óriás, de már hajlott 

a.1a.k, A ba.rlangnyflás előtt megáll. ) 

K AIN (kiáltva). lmé l Mogállok rémes Hatalom l 
SuhintAd nyakamra villámostorod ! 
Zúzz össze l Ölj m eg ! Meg se szisszenek. 
De gyáva özként többé nem futok! 
(Daozosa.n néz az ég faló. A vihar megszilnik.) 

IIa,há ! Megint tetszett kegyelmet adni ? 
Megengeded, hogy újra megpihenjek, 
És gyill\oló éhségem csillapítsam ? 
Hogy azt' újból lehessek martaléka 
Ká1·örömödnek s vész es túlerődnek? 
Legyen! Do akkor l ereimben újra 
Olvadt vasként l<ering ádáz dühöm 
B móg konoltabbul daczolok veled! 

Á nA (meaeztr61). Kain l Hol vttgy? Kain ! 
KA IN (ml\gában). Most már j ö het! 

Kemény vagyok mint azelőtt. 

• l{nin t'olo,;6g6nolc novo n hibli{dlA.n nincA mogmon tl va. Ar. 
t(Ádtt ll llo \·o t 1w.6 •·t v{~ J n.~o~~. tof' tn.m, m ol•t Hy 1·nn K~tin mj ~toriu 
m (dmn A~ int(m o~ t h i~KY. n tl, lj n. R igy n. J.;(i ltóHViothon polg{Lt·jogot 
llJOl't . 
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Á.DA (a. fáradtságtól lelkendezve, Öl!Szekuszáltan jó). Kain ! 
Itt vagy szerette férjem? Nincs bajod? 
Ó hogy remegtem érted. 

KAIN. N e csacsogj . 

, 

Mi bajom volna? Nem vagyok gyerek. 
Sem olyan vén, törődött nem vagyok, 
Hogy lábamról lekapna holmi szél ! 
De nem szeretem ha a menny dörög 
S a villámfény elől menekülök. 
Kis gyengeség! Hisz a bölénybikát is 
Haragra kelti a vörös szine. 
Ilyen vörös szín nékem a vihar ! 
A vakitó czikázás, förgeteg, 
Vad indulatra izgat. S mert vele 
Győző karom meg nem birkózhatik, 
Odahagyom, átkozva végzetem : 
Mért nem adott tökéletes erőt. 

ADA (ba.lk&n, könyörögve). 

Hát soha Kain, nem szállsz már magadba? 
Lágy érzelemre lelked nem derül? 
Megvénhedtünk mindketten és maholnap 
Mikép az Ur azt megjövendölé, 
A porba, melybőllettünk visszatérünk. 

KAIN. Némulj el, asszony, csábító igéddell 
Botor mint Ádám apánk nem vagyok, 
Ezer kínok közt megismerhetéL 
A kígyónyelv, mely ajkadról sziszeg 
Meg nem puhíts nem tesz gyámoltalanná. 

ÁDA. Meg nem puhítlak ? Megpuh u lsz magadtól. 
Most is veríték csurran homlokodról, 
8 reszket kezed, mint ama zord napon, 
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L ENKJ<:J HI~NRIJ< 

Mikol' az Úl' előtt térdedre rogyva 
Feljajgatál: <cNagyobb az én bűnöm, 
Semhogy ezt elviselném! 1> Hidd el: akkor 
Sugározott ·ki a jobb rész belőled! 

Iú.rn. Te balga nő! Ne volna szent a méhed, 
Chanok szülöje s többi magzatimnak! 
N e tudnám azt, hogy minden i vadékra 
A nemző nyomja büszke bélyegét: 
Megérdemelnéd te is a halált, 
Együgyü, csúfondáros szavadért. 
N o halld meg Áda s értsd meg válaszom ! 
Mert perezre megbénult akaratom 
A nemlét érthetetlen nagy csodáján, 
Melyet kezem idézett föl először. 
Med !Degdöbbentem annak tudatán: 
Ha ő teremthet, én m~g irthatok. 
S mert bujdosásírn kínjait kilesve, 
Otromba testem lelkemet legyűri 
S megsemmisülni vágyom szaporán -
Hűtlen magamhoz azért nem vagyok. 
Mint az oroszlán nem hűtlen magához, 
Ha ág-bog közé szorult a ·sörénye 
S ordítni kezd. Vagy ha egy mord csapással 
Leüt egy nála hitványabb vadat 
S egy perczig nézi, félig szánakozva, 
Félig borzadtan önnön erej étől ! -
N em akkor kell bennünket megítélni 
~l ikor lelkünk' béklyózza valami, 
De ba szabadon szállhat szárnyain. 

ÁDA. Ám ölj meg engem is! Azért kimondom: 
Beszéded kigyónál förtelmese bb. 



KAIN HAL.Ú.A 

Gonosz téboly kábítja agyadat 
S szi ved mélyén vad örület tanyáz ! 

KAIN. S ám szitkozódj még jobban! Én kimondom: 
Mig ereimben egy csep vér buzog, 
Mire születtem : én megállapítom 
A Kainok uralmát e világon! 
Minden, mi gyáva, szelid és .erőtlen, 

Minden, mi nyájas, gyenge, ingatag, 
Gyülöletemnek örök tárgya lesz 
S boszúm örök tüzével üldözöm! 

ÁDA.. Ó mily gonoszság t Milyen borzadály t 
De nem l Hiszen megrokkant már karod 
S Ábelt, szegényt, már meg nem ölheted. 

IL\rn. Karom megrokkant? Majd megválik az! 
Ábelt megöltem? De nem él-e Sét, 
Ábel helyett apánknak ujszülötte? 
Gondoskodott az Ur, hogy újra légyen 
Előtte gyáván meghunyászkodó! 
De tudd meg Áda : gondoakodom én is, 
Hogy elraboljam új, kövér falatját! 
Habá ! És addig nem is pihenek 
Mig nem lelem meg s el nem pusztítom. 
Akkor: jöhetsz V ég! Hivatásom 
Utolsó feladatát teljesítém. 

ÁDA (dadogva félelmében), 

Uj gyilkosság! Uj átok! Nem elég volt 
Az első bűn ? Ó, hallgass meg Kain ! 

KAIN. Nyugodni térek. F1·is erőt szerezni. 
Elválik majd: megrokkant-é karom ! 
Én ? Megpuhultam? 



J~~N KI<~ I HJ<~NRIK 

(Áda. kétségbeesve belekapaszkodik Ka.inba., de ez ellöki 
fővel távozik az erdőbe . ) 

magától és emelt 

, 
ADA (utána rohan). Kain! Ó, Kain! 

(Távolról ka.ozaj a felelet. Áda kezébe temeti fejét és zoko-g. Hirtelen térdére 
bocsátkozik és imádkozni kezd.) 

ÁDA IMÁJA. 

1. 

Te Nagy, te Jó, kit én csak sejtve érzek, 
Kitől erednek a napok s az éjek, 
Ó hallgasd meg szavam! 
A mindenségnek legkisebb pará~ya, 
Az órjás földnek nyomorú leánya 
Sohajt hozzád s talán nem hasztalan. 

2. 
Tudod, mi rég, hogy Kainnal bolyongok, 
Tudod, bűnéért mennyi könyet ontott 

, Kisirt öreg szemem. 
S megtornyosult bár büntetésed rajtam, 
Soha panaszra nem fakadt 'az ajkam, 
Csak tűrtem némán, csendesen. 

3. 
Mert szörnyü tettre szörnyü jutalom_vár, 
Mint zordontéhe jő az aszaló nyár. 
Törvényed szent s örök. -
Hogy könyörögtem Kainnak - hiába, 
Hogy rimánkod tam forrón száz imába, 
Bősz erej e meg nem törött. 

4. 
N em birtak a szirtből forrást ki csalni, 
Sem fenségednek romboló hatalmi 



t< AIN HALÁLA 

Sem csókom, sem karom ! 
Késő belé most új hitet lehelni, 
V én gyökerű fát nem lehet nevelni, 
N em hajlik az már viharon. 

5. 

8 most nem elég, hogy testvérét megölte 
8 az első vért ő fcccsenté a földre, 
Uj bűnt kiván szive, -
Te Nagy, te Jó, hozzád buzgón esengek : 
A vészüldözte fának ó ne engedd, 
Hogy még pusztítson dültibe. 

6. 
Hadd égjen el villámod gyors tüzébe ! 
8 én hadd nyugodjam békén közelébe ! 
Jobb nékünk odalenn. 
8 ó add szememnék, hogy megtörve lássa, 
~1int indul meg a sziklafal forrása 
Hiszen irgalmad végtelen ! 
(A fá.rads~l kimerülve álomba roskad.) 

SÉ'l' (jön a mezőn), 

A vihar elmult! Kisütött a nap 
Minden feléled, új erőre kap. 
A merre nézek rét, mező viru 1, 
Gyümölcs mosolyg le a fák ágirul. 
Pacsirta repdes fel a magas égig, 
Mely szélesen a messzi földre kéldik, 
Zümmögnek méhek, lepkék, bogarak -
Ki jól vetett az idén jól arat, 
És ajkiról zeng hálaének 
Jóságos örök Istenének ! 
(Hirtelen gondolattól megkapva.) 

Az IMIT ÉTkönyve 189~. l (j 

24 J 



De nom l A azó ma ld nom elégít, 
Nom várbatom be a hótnek a végit. 
A sok jó<h·t mit az Ur megadott, 
Most keJl bemutatnom az áldozatot. 
'J'üAtént lea.zedem zsengóit a rétnck, 
H ha ropog a gyümölcs s lobog a gabonám, 
8 egyenes vonalon száll füst j ök az égnek : 
Akkor leazek én jgazába vidám l 
Megyek is gyorsan gallyat gyüjteni, 
Ilogy könnyen gyúljon meg a kéve! 
Hol agyartit a vadkan rám feni, 
Belópek most az erdő sii.rüjéhe. 

(Bemegy az erdőbe.) 

A rengetegnek nem vagyok barátj a, 
De lóptimet itt is ar, Ur szeme 1átjtt 
B lehot, hogy egykor, ha keze segit 
Vadon helyott új ólet per,seg itt. 
(Fölezad gallyat, rőzsét, Já.rtiÍba.n egy»zerre meglátja, az alvó Ádá-t.) 

Ki az? Egy öreg asszony! Aluszik. 
Nem zavarom szegénynek álmait. 
Oly fáradt, megviselt az arcza, 
Mogesil< az ember szive rajta l 
Caupa rongy a 1·uhája. Homlokán 
Ezernyi bánat. Eltévedt talán ? 
Az bizonyos, hogy measze van hazája. 
Én legalább nem ismerek reája. 
És roógia (aaivére muta.t) én úgy érzem idebenn, 
Hozzám egóazen mégsem idegen. 
Csak feje alja ne vón oly kemény. 
'falán mohával megenyhíteném! 
De lám ! Mozog ! (Feesiilten lesi,) 



Á J) A (álmában rémtilten felkiált). Megállj, te szörnyeteg, 
Ártatlan vére Istenhez kiált l 
(Fölébred ée bámulva. néz aföléje hajló Sétro.) 

Mi történt ?! Álmodám csak? 
St 'I'. . Szólj ! Ki vagy? 

Egy rémes álom lepte el agyad l 
(Látva., hogy Ád.a. húzódozik t6le,) 

Ne fólj! Szeretlek, mint testvéremet. 
ÁnA (örömmel}. Szeretsz ? (I rtózva.,) 'l'estvérként? 

(Kiáltva..) Ó, akkor megöhsz l 
8.ili'l'. N agyon csunyát ·álmo dbatál szegény, 

Fiogy ajkadról Hy szörnyü ige kél. 
Nyugodj meg. Tán megéhezél nagyon ? 
Gyere kunyhómba, ott jóllakhatoL 

' ADA. 'f e jó ember vagy. Nyilt tekinteted. 
De megbocsáss, nem mehetek veled. 
A férj emet kell fölkeresn em t (Indulni készü t.) 

8~'1' . De ki a férj ed? 
ÁDA (ijedten), Ó, ne kérdd nevét! 

Akárki vagy : fuss átkozott körömből! 
SÉ'l'. Mért futnom? Lelkieméretem nyugodt. 

Nem is tudom, hogy félni mit jelent. 
Munkáimon az Dr áldása van. 
Most is áldozni készülök neki. 

ÁDA. Áldás .. . Munkáid ... Áldozat ... l\1ily ü cl v l 
E büvös szókat ifjuságom óta 
N em hallhatáro r De hát akkor ki vagy ? 

Angyallehetsz csak, a ki földre szállott, 
Mert férfiajk csak káromolni tud. 

~É'l'. ~n Sét vagyok. 
ADA (a. legnagyobb rémtilettel). N e mondd, boldogtalan ! 
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r_, r~N IOU lflllNltiK 

~1ojtsd visaza torkodon e rómnevet! 
'J'agadd ! Hazudj ! Mondj inkábu bármi mást, 
C~::~ak e~t no ejtsd ki vakkönyelmüen ! 

8lÍJ'1' (mosolyogva), 

Miórt tagadnáro ? Ádám nevezett így, 
Niidőn Ábel helyébe születém, 
8 apám szava előttem drága, sz en t l 

AnA. N em érted hát ? Veszélybe forog élted, 
Mert Sét vagy, valaki megölni vágy. 

8lÍ1'1' (egyszerúen). Megölni vágy, azért mert Sét vagyok? 
Mi az megölni ? N em fér a fej embe ! 
Hallottam, hogy Abel testvé1·emet 
Megölte Kain. De maig se értem ! 
A pol' fia, hogy ölhet? A teremtés 
S a vég müve Isten kezébe van. 
Ember belé nem kontál'kodhatik . 

. S mert Sét vagyok? Hisz én még soha senkit 
Meg nem bántottam készakarva. Sőt 
Lábára állítom a bogarat, 
Ha hátrabukott s magán nem segíthet. 
8 a madarat, ha éj i fagy leverte 
Kezem között addig malengetem 
Mig 1·égi kedvvel szállhat ég felé. 
Mindent sze1·etek, a mi él s fesel, 
hlit velem együtt alkotott az Ur. 
Ezért irántam nem lehet harag. 
Kell, hogy szeressen minden s mindenik l 

ÁDA (rajongva). Most látom immár : te csak Sét lehetsz, 
Hiába is tagadnád nevedet. 
A földnek örömévé sz ületél ; 
Ragyogsz miként a hajnal fénye ránk ! 



K~ HALÁLA 

(Szorongva.) De ép ezért kell gyorsan menekülnöd. 
Mint tűz a vizet úgy gyülöl Kain! 
Hogy jó vagy ép az a hibád szemében 
S meg nem bocsátja nyájasságodat! 

S:(i~T. Kain gyülöl? Akkor szánom szegényt. 
A gyülölet, úgy vélem, nagy betegség, 
Mely arra, ki táplálja, vészesebb, 
Mint a ki ellen bőszen dul heve ! 
Bagoly gyanánt 1·epkedni a sötétben 
S csak lesni, hol csapjon le martalékra -
6 mily sanyarú, gyászos végzet ez! 
Hol .van Kain? Hadd ölelern magamhoz. 
Tán a meleg, mely szivemből kiárad 
Meggyógyíthatja j égszíve baját. 

, 
AnA.. Te szánod őt? Testvéred gyilkosát? 

öt: a ki most is életedre tör, 
S gyógyítni. vágynád szived melegével ? 

Ó bárha tudnád ! Bár te általad 
Csodát művelne Isten. Dőre vágy ! 
Kit annyi évnek bujdosásai 
S forró imáim meg nem törbetének . .. 

8ÉT. Testvérem Áda ! 6 jós sejtelem! 
(Egymásra borulva., balkan zokognak,) 

Az Ur kiválasztottja vagy, dicső l 
Hogy megmutassad késő nemzedéknek 
·Mint kell szenvedni zokszó, vád nekül. 
De én kimentelek . .. 

ÁDA. 6 mentsd magad ! 
Ne hagyd, hogy Kain újra bűnbe esAék r 
Talán az Úr kegyelmet ád nekünk, 
És nemsokára sírba térhetünk! 



Sf.:•t•, A bu.j t k llJ'OR ll i vóielckcl föl ól'. 
ll iH.r.on, hn t'Jgy nkm·ja IRtcnem, 
UgyActn lohot volo mcgldJ7.doncm. 
M ou j hát u tud t1 f1 Á da törhetetlen -
Áldo.r.ni mcgyíí nl< mindakcttcn t 

(N funn. kf;U?.t>rít4arJR.I f,)v41nR.k. Ád11. Ktdn után mogy. Sét kunyh6jába tér.) 
(A• 6rM lnnl!nfl6 oldn14r611 n. RZÍnon kívül vadászdAl hangzik. ) 

l 11\ MN IC (ón~~ko l). 

C.~lj o u n~ orcW ÚH n vncl l'tszat! 
H~aitlL~tni votni H.r.ógyon gyalázat. 
li oilló l 1 foi hó l 
l•h·ro gycrol<, oclrt fórfi vttló. 

SHrrH.n •L 11yihtHt , l e1·ogy a p1tra, 
llo HHY.Ú i el ő l<ell tL~ ttt·atá~u·tt! 

]Joihó l Tloihó l 
l•~rro gyorr l< , o(l11 fórfi való. 

1\1oHH~e vidóko11 jáa· n. vaclászó. 
H.ögro kötötton leb9.AOl a sz{tntó. 
lloihó l Hoihö l 
l~t'l'O gyorok, o<l11 ft' l'fi való. 

(,\ a utulaó Vt\rtaaak alatt megjelenik f\1 e ló tér felé es6 erdóben. Kezében íjj · 
Órlh alak. K6abe·k8ahe 1ftbaj lik minth& kare1mo valamit.) 

Miucl htl.Hztaln.n eHn.plÍ!:iZOlU nymudokit -
l•~ltünt! l>ediR p01npás vn.d lehetett. 

(Hirtt\1\\n,) l tt ! l t t V lU\ ! ~fógHO l Átkozott SZOllle tn' ! 



KAIS HALÁL.! 

A szél homokkal, porral tele szórta ~ 
8 előttem minden czudar ködben áll. 

(Tovább kutat.) Csak egy nyomot lelnék! 
(Észreveszi a Kain letörte ágat.) I tt elhaladt. 

A galytörés fris. Az a var besüppedt. 
Hollá ! Előlem már nem menekülsz ! 
Nem parittyázunk már a levegőbe. 

Tubalkain, ördöngös csernetérn 
Méltóbb fegyvert talált ki vaskezemnek, 
B a biztos nyíllalleteremtelek! 
Aztán pedig ott hagy lak vérbefagyva 
S megengedem, hogy párádat kiadhasd. 
Mert nem zsákmány után vásik fogam. 
De egyetlen gyönyöröm a siker. 
Örömre is gyúlnál Kain apó, 
Látván a sok vért, mit kezem kiontott. 
Holl á! Az lehetett a főmulatság 
Mikor ama vadat ejtéd a porba! 
De én ilyen után nem szomjazom. 
Csak rágondolva borsózik a hátam. , 
U gy látszik az öregnek is megártott : 
Világgáment s hirét se hallani. 
Vaj él-e még? Vagy őt is már elérte 
Mindannyiunk vadásza, .a halál ? -
Be kár, hogy Édenből kiüzeténk! 
Hogy hemzsegett ott az ezernyi vad ! 
Csakúgy hullottak volna. mint gyümölcs 

:..47 

* A magyarázat Rzerint Lamek vén korában gyengeszemii 
volt R így eRh etett, h ogy a jel által emberi formájából ki'i·et
között }(aint vaddal t évesztette össze s meglőtte. Én az el ső 
h eroRzoknál szembajt n em akartam föltenni. 



A fáról! Ell! Do mit sopánkodom ? 
A tépelődéR nom a konyorem. 
g]ől'e! Nyomra l Én azért mig élek 
lÍ1ghéli angyalokkal scm cserólok! 

(P.It6oik fatkószve az ord6bon azon az úton, molycn Kain visszavonult.) 
(A'! t;rd~ foll!ó ré11zón megjelenik Kain, Áda. görosö11en bolokapuzkodik. Bz egy 
ItiHig knzd vale, végr(' lovat!. Ez ld6l>on Sét is kijön kunyb6já.b61 gyümölcsök
kal ke?.Ílbtm. A követkoz6k n.la.tt látni a mint oltárt készít ))!Ízaitda.rabokb61 

és rá.rakja a gal>onRt sth.) 

l{ArN. 'Po mel'HZ utamba állni gyenge nómbor 
JI 11 ón rád azt ri vrt11 01n : Aka, rom l 

Á OA (n. földön rimánkodva). 

To 1ncnj oda, Kain l Soha se kértem 
'l'c·t()lo<l Aommit l Mint a h ü kutya 
l( övottolek tü~;kón-bokron keroaztül. 
Volcel viseltom mindont és ha vertél 
OJanyuj tottn.m tosternat egészen, 
Tfogy rajta tornhold ki a haragod. fmeg. -
UHf\1{ most ftz egyszer, - ü ss, kinozz, gyötörj 
l >o ö no toclel ki lábad a vadonból! 
P orduljunk bahn.. Fel a hegytetőre . 

M oglásd n,mott nmn ér el a vihar. 
A m enny vódö harlangkén t rád borul 
H nlattunk elzúg a vad fergeteg. 

l\AtN (lábával ellöki). 

~~h l 'rávozz ltigyó ! Megtudom azonnal 
~H osillog ott felón1 a fák között : 
Ha rót, mező az, m eaterség szülötte, 
.Ja~j n,nualt, ki országoto megrabolta 
H pulyává totte n tel'lnészetot l 
8 ha ö az, kit mohó vágyam keres, 



Úgy összetiprom irgalom nekül, 
Hogy a hitványnak magva is szakad. 

(Kirohan a mezóre.} 

ÁDA (a földön csúszva. utána). 

Megállj Kain! Kain! 
K A.IN (oda.lép a.z oltár elótt imába. mélyedt Séthez). 

Ki vagy te ember, 
Ki erdőm roppant törzseit kivágtad 
S helyettük rongy kalászokat nevelsz? 

BÉT (hallgat). 

J{AI N. Felelj ! Ki vagy ? Mer t oltároddal együtt 
A porba döntlek! 

BÉT. Most már kész vagyok. 
Az Úr kegyelmeért imádkozám, 
Mielőtt áldozásba kezdenék, 
Azért nem válaszoibaték azonnal. 
Én Sét vagyok! 

K AIN (kitörő örömmel). Szerenesés végzetem ! 
Hát nem hiáb~ bolygtam annyi évig -
Elvégre mégis a kezembe adtad! 

• (Béthez.) 

S engem nem ismersz? 
BÉT. Igen, bátyám l Ha nem jó hitvesedtől 

Tudnám, j ele d megmondaná : ki vagy ! 
KAIN (összeborzong). 

J elem l Te átkos, kétélű aj án dék, 
Gyarló voltomnak örök bélyege ! 

(Béthez.) 

B nem retteged dühöm te nyomorék, 
Ki kérkerlőn vallod magad öcsémnek ! 



T ... ENREI HENRI!( 

SÉT. Nem én! De a hogy itt állsz l'omba dőlten 
Megesik rajtad, testvér, a szivem! 

Ium. Te szánsz, te törpe? Szánd inkáb b magad, 
Mert százszor annyi erőm még maradt 
Hogy faj odat kiirtsam a világból ! 

BÉT. Ha Isten úgy akarja, hogy ne légyek 
Abel helyébe; nem teremt világgá. 

KArn. Isten! Tehát te is igába hajtod 
Nyakad, mikor hordhatnád szabadon? 

BÉT. Istent imádni nem rabszolgaság, 
De létünknek legdrágább gyönyöre. 
Hogy nyughatnám békében éjszakán ? 
Munkámnak sikerültét hogy remélném? 
Ha láz lever, ki gyógyíthatna meg? 
A hajnal bíborát kinek köszönjem? 
S kire gondoljak a hold fényinél? 
Virág, oroszlán ki keze milve? 
S bennünket ki teremtett semmiből? 
Mint' a szétszórt sugár a nap szivében 
Úgy forrunk össze mind az Úr hitében! 

Iú:rN. Az Úr hitében? Ó te balgatag ! 
· Te érdemetlen lelked erej ére ! -

Csak ott van úr, a hol szolgák sürögnek. 
Tagadd meg a hatalmát s vége van. 
Ha nem szegődöl hozzá, úr te lész ... 

SÉT. Bátyám nem értlek. Maga az, hogy élek, 
Boldoggá tesz Kimondhatatlanul. 
S ha szót buzgó imára nem találna, 
Elfojtaná lélekzetem a hála. 

KAIN. Miért a hála ? ~I ert megalkotott ? 
Nem alkotott magadnak, de magának. 



Fej ed felett csüng vészfelhő gyaná11t 
Örökké az irtózatos halál. 
8 tudod-e mért küldötte ezt reánk ? 
Mert meginogni érzé tl·ónusát, 
Látván az ember égi erejét. 
Meg is nyirbálta gyorsan szárnyait -
A kigyó, mely anyánkat lépre csalta 
Ö volt maga, hogy ürügye legyen 
Megvonni azt, mit alkotó hevében 
Adott nekünk, hogy aztán, ránk fog~tt 
Bűnünkre rójjon álnok büntetést: 
Nyomort, fájdalmat s megsemmisülést. 
De hogy ellátta: engem el nem ámít 
8 gyá ván elsőszülötti jogaim 
Én nem adom fel, Ábelt alkotá, 
Hogy csánkot vessen lábaim elé 
8 mit én nagyot, merészet akarok 
Alázatával sárba huzza ez! 
Ezért el kellett tennem őt utamból_, 
S ezért meg nem kiméllek tégedet sem, 
Ha élted czélja az, mi A belé volt! 
S nem hajtva szómra, ivadékaim 
Hatalmas csapatába be nem állsz, 
Hogy teljes uralomért küzdj velök! 

BÉT. Csodállak bátyám büszke szavadért. 
De még jobban csodálom Istenem, 
Hogy el nem oltá nemzedékedet, 
~Iely ő vele kevély versenyre kél! 

(Prófétai iblettel.) 

De ime oszlik elmém éjjele 
S kitárja n~kem titkát a jövő.-



Azért maradt életben a fajod, 
Mert óriások lesznek az utódid: 
Erő s cselekvés óriásai ! 
Ösapja lész merész honfoglalóknak, 
Hősök, vezérek lesznek unokáid, 
Babszolgaságból kiszabadítók, 
A pusztaságban zordul vezetők , 

Romlást kemény törvénynyel gátolok, 
A faji nagyság gőgös hirdető i, 

Kik a tüzet az égből elrabolják, 
Kik a természet mií.helyébe hatnak, 
S megküzdenek a tenger rémi vel -
Mind lelkedből r ejt egy szikrát magában ! 

KAIN (vad izgalomm&.l). 

Tehát hozzánk állsz ? 
81.1'1' (exta.sisába.n nem hallja., mintha. egészen megfeledkezett volna. rólA.). 

Ó, de jaj nekem! 
Esőfelhőből villám is czikáz . -
Magod derék szülötti ellenében 
Így dúlva-dul egy testvérivadék l 
A Iconokságnak szörnyetegjei, 
Égostromló, hitetlen vakmerők, 
Világokat rommá, salakba döntök, 
A szabadságnak zsarnok elnyomói, 
Kiket megőrjített a hatalomvágy! 
A Azép, igaz, jó örök elleni. 
Mind-mind te rád vallr S a kik szertehordják 
A testvérgyűlölet gonosz fekélyét, 
A gyilkosok, kik vérre szomjazók, 
Ledórck, a kik testet és lelket ölnek -
:Mind, kikbe nem fogan meg irgalom 



KAIN IÍALÁLA 

8 visszhangra nem lel o. lelkismeret 
' Kiket a mások kára mámorít, 

Viszály s haragra bujtók, a kajánok, 
Kik nem tisztelnek embert, sem eget, 
Mind viselik maj d a te bélyeged ! 

KAlN. Habá! S mi válnék úgy a te fajodból ? 
SÉ~'. Órjások én törzsömbül is teremnek : 

Órj ásai érzésnek, türelemnek 
Mi gyógyítjuk a fájó sebeket, 
Miket ütött teremtő hevetek. 
H elyettetek mi rebegünk imát 
Ahhoz, ki segíti a por fi át. 
A fáradtak n ak ágyat t erítiink, 
A csüggedőket élteti hitünk. 
Előttünk szent család, rokon, haza, 
De szent azért az egyén igaza. 
H eted napon megnyugoszik kezünk, 
S a frigyes láda őrei leszünk. 
Miért ti bősz viharként küzdtetek 
Mi gondozzuk buzgón a művetek. 

Melyet ti elfoglaltatok, a föld 
~1 unk á nk alatt mosolygó képet ölt. 
S költők, művészek, próféták, papok -
Mind lelkemből rejt egy·egy darabot! 
Mind a ki mélyen érzi a nyomort, 
Melyet az emberiség válla hord. 
Ki mint folyam a terhét, hallgatag 
Viseli a legnagyobb kínokat. 
Ki boldogítui vágy, úgy hogy sze re t -
Az mindenik Sét vériből ered ! 



Lmf.K lU Hll~NRIIC 

K AIN (bószou). Eh l Lesz-e vége? Lelkem háborog! 
Pusztuljatok ti dőre jámborok l 

(Nekimegy Sétnek, de Áda, a ki az előbbiek alatt oda.vánszorgott, védőleg 

eléje áll.) 

SÉ'r (mindebböl lelkesült ségében nem vett észre semmit). 

De a tökélyt a föld nem tűri meg. 
Az Édenkertben is kigy0 sziszeg. 
És épen a legillatosb virágtul 
A túlon élvezőnek feje fájdul ! 
Így .sok erényünkkel jár sok hiba, 
Elsőbben ezek legnagyobbika: 
A gyengeség, mely lomha l{öd gyanánt 
Borul kicsinyre, nagyra egyaránt l 
Aztán a tépelődés nyavalyája, 
Mely a kinyujtott kart békóra zárja. 
Az érzékenység, mely mint nád a széltül, 
Ereje vesztve jobbra-balra szédül. 
A henyeség, mely mint buzát a rozsda 
Azt a mi ép is, nedviből kifosztja l 
Így minden ami görnyedt, satnya, gyáva, 
Mi lenn kuszik a föld hitvány porába. 
A mi'nem ád de megront életet .. . ! 

KArN (a legnagyobb dühvel, nem ta.rtóztatva tovább magát). 

Magad mondtad halálítéleteted! 

(Eltasz{tja Ádá.t és az oltárról lekapott doronggal le akarja ütni Sétet. 

E pillanatban nyil találja mellét,) 

8ÉT (Témiilten). Mi a.z? 

l~IN (lerogyva). Győz az eJ:ősebb! 
ADA (odarohan ho11á és lágyan lefekteti), " Iszonyat! 



L A1\1El:K (ki az előbbiek alatt az erdő szélén megjelent s Kaint a keresett 

vadnak nézve, abban a pillanatban meglótte, mikor ez támadólag Sétre vetette 

magát, odakiált.) 
. 

V egyétek ! N ék tek adom a vadat ! 
(Eltünik az erdőben, miközben előbbi dalát énekli,) 

Élj en az erdő és a vadászat ! · 
Szántani vetni, szégyen gyalázat -
Hoihó ! Hoihó ! 
Erre gyerek, oda férfi való l 

KAIN (borzongva). Ez Lamek hangja! 
(Kétségbeesetten.) Megölt önfajom! 

SÉ1'. Be szörnyű vakság ! 
ÁnA. Ó mi bo1·zalom l 
KAIN (ordítva), Ég l Ég az aj karn l 
SÉT (levesz az oltárról egy gyümölcsöt és Kain szájába. szorítja levét), 

Nesze egy. banán! 
~ . Lecsillapítja kínjaid talán l 

Ku~. Ég! Ég a lelkem! 
(Iszonyu erővel.} Átok magzatomra! 

BÉT (szeliden, odatérdelve melléje). 

Bátyám! Utolsó perczed ez ne nyomja l 
Együtt dicső lesz kettőnk nemzedéke ! 

KAIN (elértve). Bocsásd meg Isten, bűnöm és te . . . 
(Sét felkapja utolsó tekintetét és a halottnak csókkal leszorítja ajkát.) 

A, v· r DA. ege. 
Az első bűnt-miképen szivem esdett-
Kiengesztelte az első nemes tett ! 

SÉ·r. Kinek kezei vészben, bajban ónak 
Jerünk áldozni a Mindenhatónak ! 

Budapest. Lenkei Henrik. 
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A SLEMIL. 

Leomlottak u.~ embert ombertöl elválasztó falak a 
v~it01:wkban, az intézményekben, !:! őt kevés kivétellel az 
ór~iil etekben is. A ghettó megszünt, de kivesztek vagy 
l<ivúszö félben vannak a gbettó tipikus alakjai is. Csak 
clvétve akadunk még rájuk, abban az elszigetelt mély 
magányban, a melybe a felvilágosodás sugarai még 
nem hatoltak. <10tt - mondja a lengyel zsidók életé
nek kitünő rajzolója, Orzeszko Eliz - akadunk még 
azokra a sötét alakokra, a melyek a többi világ verö
fényétől visszariadnak és szfinxekhez hasonlóan, mint 
a sírok oltalmazói, a vallásformákhoz, érzésekhez és 
szokásokhoz való csökönyös ragaszkodásukban már 
lételükkel is hirdetik, hogy sok évszázad szelleme mü
ködbetik egyidejüleg a földön.,, De ezekbe a sötétsé
gekbe is tör magának utat lassan-lassan a mindent 
nivelláló miivelörlés, és mind kisebb és kisebbre szorúl 
az a terület, melyet önkéntes ghettónak nevezhetnénk. 
A ghettót, mely a zsidóság évezredes szenvedéseire, az 
emberiség évezredes szégyenfoltjára emlékeztet, nem 
s~jnáljuk, de sajnáljuk azokat az eredeti alakokat, 
melyek azokban a szük és piszkos utczákban láthatók 
voltak. Mint a könyeken áttörő mosoly, úgy hatnak 
ránk ezek az alakok: gye1·mekségünket varázsolják 
vissza, a melynek nyomorúságait rég elfelejtettük, míg 
örömei eltörülhetetlen nyomokat hagytak emlékeze
tünkben. Milyen mulatságos volt például a marselik, 
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mikor a lakadalrnon az általa beszedett nászajándéko
kat ékes rigmusokban bejelentette a hálás hallgatóság
nak! Rbitmus és rím dolgában a Hazafi V era y J ános"féle 
költészet magaslatán állottak ezek az extemporizácziók, 
rle oly éles megfigyelésről, a személyek és viszonyok 
oly beható ismeretéről tanuskodtak, annyi szellemes
ség és élez, annyi pikáns, de nem sértő czélzás volt 
bennök, hogy a nászközönséget állandó vidámságban 
tartották és, a mi a fődolog volt, további adományozá
sokra ösztökélték. Kettős tisztjét: a nászadóvégrehaj
tóét és a bohóczét, ldtünően találjuk kifejezve nevében: 
a Marschalk, mely marseiikké 1·omlott, a meroving 
házbeli uralko_dóknál az ingó jószág felügyeletével volt 
megbízva; ő őrizte a királyi kincstárt, az udvar összes 
felszereléseit és a ruhatárt. De a népetymológia meg
érezte a Marschalk· ban a Schalk-ot is, a mulattató, 
kaczagtató bohóczot. ~li láttuk és hallottuk még a 
marseliket ; de a ki ma akar vele megismerkedni, 
annak measze kell vándorolnia, a legsötétebb Ung- és 
Beregbe, talán épen Galicziába. 

Specziális alakj a a g hettónak volt a slem{l is, az a 
kifejezetten zsidó typus, az évezredes elnyomatás jel
lemző produktuma. Olyan nagyon zsidó a slemil, hogy 
más mint zsidó nem is képes megérteni igazi mivoltát. 
Chamisso, a ki frunczia létére olyannyira tudott be
hatolni a német szellembe, a német nyel v génius zá ba, 
hogy a német klasszikusok közt foglal, bár szerényebb, 
helyet,- h·iviális kifejezéssel élve - csak harangozni 
hallott, de a. slemíl értelmét nem fogta fel. Az ő Peter 
Schlemihl-je nem is akarja a tipust ábrázolni, az ő tör
ténete egyszerű megkapó mese, mely egy meggondo-

Az lMIT Évkönyve 1899, li 



latlan cselekedet szomorú következményeit mutatja. 
Az igazi elemilnek nincsenek oly measzeható elhatál·o
zásai, cselekedetei; nem léYén nagy ész, nincsenek 
nagy conceptiói, sőt inkább a taposott utakat járja. 
Ugyanazt és ugyanolyan módon cselekszi, mint a többi 
emberek, csakhogy mindig az ellenkezőjét éri el a 
ezéiba vett el'edménynek. Emlékeztet egy kicsikét annak 
az ismeretes magyar szójátéknak az ügyvédjére, a kit, 
sehogy sem birván ügyr é szert tenni, ügyetlen ügyvéd
nek neveztek el, mikor azután nagy nehezen egyet ka
pott, együgyü lett belőle, és ebből csakhamar kifogy- · 
vttn, ügyefogyott lett. Többnyire kis körben mozogván, 
ügyetlenségei és az ezekből eredő bajai is kisebb fokuak. 
úgy hogy nevethetünk rajtuk, a nélkül hogy szívtelenek, 
kt\rörvendők volnánk. 

A zsidó adomában ezért bő helye jut a slemílnek. 
Annyi jó ízű história kering a slemíhől, hogy vastag 
könyvet lehetne velök megtölteni. A slemílség, mondta 
Green A. rabbi egy Londonban tartott felolvasásában, 
már a bölcsőben kezdődik és az iskolában nyilvánúl 
először eklatáns módon. Az ol vas ás sehogy sem men
vén egy ilyen slemíl gyermek fejébe, a tanító végre a 
kadis-t aka-rja vele megtannltatni. Egyszer a gyermek 
atyja. megjelenik a chéderben, hogy fia haladásáról 
meggyözödjék. Haragra lobban, midön hallja, hogy fia 
a kadist mondja, és a tanítóra ráförmed, hogy meri 
fiával akadist elmondatni, holott ö, az apja, még él. 

-Ne búsulj on, feleli a tanító; ha addig él, míg a 
fia a kadist megtanulja, akkor nagyon tisztes öregkort 
fog eléini! 

Többnyire a kereskedöi pályára szánják a slemilt -



érthető okból. Temetkezési vállalatot nyitott az egy
szel'i slemíl, de hónapokig nem akart senki sem meg
halni, úgy hogy szegény éhezett volna, ha az édes apja 
nem segíti. Egyszer aztán az öreg összeesett az utczán 
és holtan hozták haza. Óvatosan tudtáJ:a adták ezt a 
szerencsétlen slemilnek, a ki ilyen módon apját és 
kenyéradój át vesztette, de az felkiáltott: 
-A jég meg van törve, üzletern most virágozni fog! 
Angolországba vándorolt ki a slemíl, lengyel ottbo

nában épenséggel nem tehetvén szert kenyérkeresetre, 
Londonba, a hol - úgy hallotta - aranynyal vannak 
az utczák kirakva. A világvárosba érve, véletlenül épen 
előtte egy ezüst pénzdarabot ejtett el valaki. Már fel 
akarta venni, midőn eszébe jutott, hogy ezzel a j éczer 
horoh akarja őt kisértésbe hozni. És ott hagyta az 
ezüstöt, hogy az arany után nézzen. Persze hiába ke
reste az aranyat és búsan tért vissza az ezüstért, melyet 
természetesen már más szedett volt fel. 

Semmikép sem tudván tisztességes keresethez jutni, 
útonállónak csapott fel a slemíl. Meg is támadott egy 
embert, még pedig hitsorsost, a. kinél gazdag zsákmányt 
sejtett, pénzt vagy életet követelve. A Yándor mind
kettőt megtagadván, a rabló kést rántott. A vándor 
már is kezdte előszedni a pénzét, a midőn az utonálló 
hirtelen elejtette a kést, mondvá.n: 

- Szerencséd van! Nem ölhetlek meg, mert a siet
ségben tejes kést vittem magammal ! 

Egy apának két fia volt, egyik nagyobb slemíl a 
másiknál. Mindkettő útnak indúlt, szerencsét próbálni. 
Az egyik egy zsák hagymát vitt magával, amelyet el 
akart adni. Y életlenségból valami nagyherczegség fö-

17* 



vlvroHf.tJm .korült, ott ia 6pen a nagyborozeg konyhájába. 
g}J(,det fl}~t~k. 

M'it fi.Jztölí ? kérdozto. 
(~H tt ~dkor mogkapta volt 1t választ, így folytatta : 

N orn úgy kó~zftik a húaszoleteket l Hát nincs 
hu~gymf~tol< ? . 

M i tHrttl ólthtlt hagymával, me rt nálunk nem 
tot·om. 

No ht\t, pt6bAij nk meg egyszer hagymával. 
A HZt~l<fioH nH>gongo(lto a alomllnok, hogy ő készítse 

• l u, ln\Hb LL Htt.j~\t m6dja szot·int. 1zlett iA nagyon a nagy
horuZC~S tLHZtnlátu\1 ft slemfl f't~~tj e és az uralkodó leg· 
tHt\iji~Ht~h h n'ogológo<1 GHO és lu\14ja jelóül Azáz kemény 
tt1,1lónnl vt\ltottn m g n zsá,k hagymt'tt. Öcscsével talál
lw~vt\n, ~ hnondta neki nagy s~erenoséj ót. 

l Itt. mt\l' n, Lngytua hüett, hogy fog még a fok
lm~. nut l~ l ooi l H~ólt n t1rt.tt\lt\ibb slemil. 

lil~o~ n M~t\,z tttlt ron tt k fokhagymt\t, melylyol az 
(hJ H u. ung, hN·ov. g ~zókvr\ros~bn, annak is a nngy
lwt• ~t1~i pt-tlott\,_h\thtt, t\HUt~k is konybt\jábtt n1ent. A fok
ln~~ 'mt\~ ln\~o~ ""' nu.gybt'l'OZ gn k <'s udvatá.nn.k még 
j ~hhun tMl tt mint o~ hagytuth~, é tt nagyherezeg törte a 
ft j~t~- hOR\~ m\ mód u jntn,hunzza nl eg az idegent iga· 
M•\u Í()jt'~d\\lmi m~\d n. 

- .\ pt\n~ notn m ltó ta.~ il en kivt\ló f rftuboz~ 
t\.,ij\lk odt\ a l [)&Jobbat., t\. uti l eddig birtunk: n ~sak 
h~·nu~t! 

~ f~llt\~h.\R lll nth·t\, \.'~ ~us ad mn nagyon bn onlit 
h\tJt ~ kh•t\l~·nn\ gyik i metl'tes truf~\jt\h z. mikor 
~ kh1\~Y •~ tuüv,\~•t •~ ki a kuh.'~ lyuk u ker ztül box"ót 
\\\t lu\1~·nt ~· •~k. b 1-s · n\l t\j•\nd~kt s~\ja meg.) 



A SLEMIL 

N o de elég legyen ezekből a jórészt az idézett fel
olvasásból merített slemíl-adomákból; ki nem hallott 
már ilyeneket és jobbakat! 

A slemíl név eredetére nézve a nézetelt elágazók, és 
azok a magyarázatok, melyekkel itt-ott találkozunk, 
meglehetösen erőltetettek. Legtetszetösebb még az az 
értelmezés, mely magából a névből van levezetve. 
A slemíl a Blumieinek felel meg, ez pedig annyit tesz, 
hogy «az én nyugalmam az isten 11. Ö ugyanis oly sze
rencsé tlen, oly annyira hiján van a lelki nyugalomnak, 
hogy bajában nem talál más menedéket, mint az istent, 
a ki egyedül adhatja meg neki a nyugodalmat. Szelle
mesnek elég szellemes az a magyarázat, épúgy mint a 
Példabeszédek könyve amamondásának magyarázata, 
hogy : ((A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját, a bolond 
fiú pedig szomorúságára vagyon az ő anyjának'>. 
A bölcs fiút mindenüvé magával viszi az apja és büsz
kén mutogatja, míg a slemil fiát otthon hagyja az anya 
szomorúságára. 

Ha azonban nem tulajdonítunk becset aszófejtő ma
gyarázatnak, hanem inkább meghatározott személyek 
és eseményekhez füzzük a slemíl eredetét, akkor a mi 
kitünő Löw Lipótunkat illeti az elismerés pálmája, a 
k1 •Die Lebensalter in der jüdischen Literatur ,, czímü 
jeles munkájának az áldott állapot tartamáról szóló 
fejezetében a kö'\"etkezőket beszéli el : A XIY. század
ban élt Ensben egy iráskedvelő fiatal házas ember, ki, 
hogy tudását böritse, házát és nejét ott hagyta, hogy 
idegen városban, egy híres talmudistánál tanulmányait 
folytassa. Tizenegy ha '\"Í távollét u tán azzal a hírrel 
lepték meg hazulról, hogy felesége egészséges gyer~ 



i>EISNKi.t ÍGNÁCZ 

meknek adott életet. A férjnek némi kételyei lévén 
gyermeke legitim volta iránt, több rabbihoz fordult, a 
kik megnyugtatták, hivatkezván Thospiai Rabba, külön
ben nem nagy tekintélynek örvendő irástudónak dönt
vényére, a ki egy specziális esetben, hogy a válást 
megakadályozza, kimondta, hogy aszülés egész a tizen
kettedik holdhónap végeig húzódhatik. Ami tudomány
szomjas férj ünknek, a ki ilyváratlanúl részesült a.pai örö
mökben, Slumiel volt a neve, a közönséges kiejtés 
szerint Slemil. Azóta - mondja Löw- hívják a néme
tek slemílnek az olyan embert, kit önhibáján kívül 
bajok érnek. Ha valaki, hát ez a Slumiel érdemli meg, 
hogy öt tekintsük a slemílek ösapjának. 

Budapest. Peisner lgnácz. 

' .MOZES. 

I. 

Három hegyről zengjen most dalom, 
Chóreb, Színáj és Nebó hegyérűl, 
Ott szólalt meg égi hatalom, 
Mózest adván népének ve,zérűl. 

Chóreb hegyén szólalt meg az ég, 
A vezérnek útját kijelölve, 
Hogy mikép vezesse nemzetét 
Szolgasá.gból az igéret-földre. 

S mely ott támadt, a nagy hivatást, 
Színaj hegyén a. vezér betölté, 
Szerzett törvényt, m{tvet, alkotást, 
Ho~y fennálljon örökkön-örökké. 
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Két szent hegyre utját megtevén, 
Csak jutalma vala hátra végül 
S ő megnyerte a Nebó hegyén, .. 
Ott lemondván juta,lomról, bérrűl. 

Három hegyről zengj en most dalom, 
Legyen magas példa mindenkorra: 
A nagy terv, s a mü, s a ,jutalom, 
Ember-élet három büszke o1·ma l 

Elindult egyedül 
Iz1·aél vezére 
Móabiták földjén 
A Nebó hegyére. 

V égig néze onnan 
Erdők, mezők zöldjén, 
A jövő országán, 
Az igéret földj én. 

Könny sz ö kik szemé be, 
Régi gyásza sír ott : 

· Im látod hazádat, 
De sohasem bírod l 

Tiéd tejjel, mézzel 
Megáldott Kanaán, 
De csak mint sejtelem, 
De csak mint látomány. 

Tiéd az álmodás, 
De másnak valósúl, 
Tiéd a szomjazás, 
De majd más ittasúL 

H.-M.-V ásárhely. 

n. 
Tiéd a gondolat, 
F énye másnak égjen
Tiéd az akarat, 
Hogy erős más légyen. 

Tiéd a küzdelem, 
Hogy majd más heverjen -
Tiéd a győzelem, [jen l -
Hogy zsákmányt más nyer-

-- De letörli könnyét 
S egy magasztos tudat 
Mint sugár az égből 
Tör szivéből utat : 

Hisz a legszebb álom, 
Legbölcsebb gondolat, 
Legégőbb szomjuság, 
Legerős b akarat ; 

Leghősibb küzdelem, 
Legszentebb győzelem, 
Mind az övé vala 
E múló életen. 

Palágyi Lajof>l. 
\ 
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A ROMAI CSASZARTOL S CSASZARERT 

A JERUZSÁLEMI TEMPLOMBAN. 

Ha valaki azt a kérdést vetné föl, lehetségesnek avagy 
csak valószínűnek tartjuk- e, hogy a jeruzsálemi zsidók 
a rómaiakért s azok császáráért min dennap áldoztak 
és imádkoztak, vagy hogy ez utpbbi a zsidó templomot 
ajándékokkal és áldozatokkal tüntette ki, röviden s 
habozás nélkül nemmel válaszolnánk. Hiszen a nem 
zsidónak meg volt tiltva nem csupán a templomba, de 
ennek udvaraiba is lépni s halálbüntetés volt kimondva 
arra, ki az ezek köré vont kerítésen túl az úgynevezett 
belső udvarba nyomúlt; a rómainak személyes áldo~ 
zása tehát mindenesetre lebetetlen volt. A zsidók követ
kezetes elzárkózása a pogányoktól, úgy hinnők, továbbá 
első sorban a nagy gonddal s sz igorral őrzött templom
ban érvényesült s az idegent telj esen kizárta a benne 
való tisztelettől. Hozzájárult még a Judéa határában 
lakó görögök nyilt ellenszenve a zsidók vallása B annak 
minden más nép istentiszteletétől eltérő gyakorlata 
iránt, mely érzületet ök és iróik más országokba is át
ültettek, egyebek közt Rómába is. Ez a római polgár
ban alig keltbette a vágyat, hogy J eruzBálemben áldoz
zon vagy áldoztasson. Igaz ugyan, hogy Salamon király 
templomavatási imájában (Királyok I, 8, 41.) tény gya
nánt van föltéve, hogy a külföldi pogány is jön a jeru
zsálemi szentélybe imádkozni B ép oly bizonyos, hogy 
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a próféták e várost, mint az egész embe1-iség jövendő 
közös templomát tűntetik fel. De a babiloni fogságból 
való visszatérés után tudvalevőleg más szellem hódít 
tért Judéában; a mennyiben tudatosan keresztülvitt 
elkülönödés a szomszéd népektől, még a r okon szamari
tánusoktól is, politikai auriódásoktól táplálva, lesz a 
jelszó, s az a következő századok folyamában oly magas 
s áthatatlan válaszfalat emelt a palesztinai zsidóság s 
az idegen népek közt, hogy ez okból is ezek áldozatát 
Jeruzsálemben csak nehezen tudjuk elképzelni. Ha 
még meggondoljuk, hogy a római hóditó mi módon 
bánt a legyőzött néppel, s Pompejus, az első, ki a zsi
dók földjét Rómának adófizetőjévé változtatta, miként 
járt el a zsidó fővárossal s a templommal szemben, 
nem tudjuk elhinni, hogy ugyane zsidók szentélyében 
mindennap a rómaiak jóléteért imádkoztak volna. 

Tényleg azonban Flavius J oseph us J a zsidó történet
hó, ki a római uralom idejébenJeruzsálemben élt (38-tól 
66-ig), s Philo, alexandriai bölcsész, kinek alkalma 
volt hiteles közlések alapján a templomban uralkodó 
viszonyokkal megismerkedni s a ki 40 körül külön 
tanulmányozta az erre vonatkozó adatokat, kétségte
lenné teszik, hogy előkelő rómaiak, köztük maga 
Augusztus császár Jeruzsálem templomát adományok
kal s áldozatokkal tüntették ki, s hogy a zsidók a római 
császárért s nemzetél't mindennap áldoztak. E tény 
vagy arra enged következtetni, hogy az általános el
zárkózás ily áldozatokra nem vonatkozott, vagy pedig 
oly időben, midőn a rómaiak s Judéa közt a barátság 
viszonya u1·alkodott, szabadabb szellem vezette mincl
két nemzetet s megteremtette e kölcsönös tiszteletet, 



mely az Áldozatokban jutott kifej ezésre s az elnyomás 
idejében sem szűnt meg, miután egyszer a szokás szent
sége körülvette. Mielőtt e két lehetőség közt választa
nánk, bocsássuk előre Flavius Josephus erre vonatkozó 
jelentését, mely magában véve is érdekes, mert a zsidó 
történet egyik legmozgalmasabb időpontjával foglal
kozik. A rómaia!< ellen (6H-tól 70-ig) viselt nagy hábo
rúról szóló könyvében (IL, 17, 2.- 4.) e hosszú s egye
netlen küzdelemnek, mely Jeruzsálem elpusztulásával 
s a templom lerombolásával végződött, megnyitásáról 
a következőket beszéli: ((Szám os zsidó, ki a háborút 
akarta, összesereglett s a Maszáda nevi1 vár felé sietett, 
melyet titokban megrohantak, a rómaiakat lemészárol
ták s saját embereiket helyezték el ott őrségül. Ezzel 
egyidejűleg Eleázár, Ananiász főpap fia, egy igen vak
merő ifjú, ki épen templomtiszt voH, fölszólította az 
istentiszteletet végző papokat, hogy nem zsidónak szent 
adományát vagy áldozatát ezentúl el ne fogadják. Ez 
volt a rómaiak elleni háború tula:idonképi kezrlete, 
mert ezzel a rómaiak és a császárért való áldozatot 
utasították vissza.~ J 611ehet a főpap s az előkelők óva 
intették, hogy a szokásos áldozatot az uralkodókért be 
ne szüntessék, még sem engedtek1>. Josephus ugyanott 
azt jelenti, hogy a vezérlő férfiak az ebből eredő veszély 
elhárítása végett egybehívott gyűlésen a népet hosszabb 

* A görög szöveg itt kétféle alakban ma.ra.dt ránk, mig a kéz
iratok nagy része a.z utolsó monda.tot a. fönt közölt alakban 
tartalmazza., mások a. következőt besz6lik : «mert ezzel a csá
szárnak á.lclozatá.t o. romaikért utasitják vissza.•, a. m1 egész 
~nást mond nz áldo1.nt eretletére vonn.tkozólng. A párhúzn.mo~ 
JAlcn~ til., Hl .• 4.) az első s?.öveg mellett. szól. 



beszédben az említett határozat helytelenségéről ipar
kodtak meggyőzni. «Előd j eik - úgy· mondták, - a 
templomot nagyrészt nem zsidók szent ad_ományaival 
ékesítették s az idegen népek ajándékait mindig elfo
gadták. Nemce:;ak, hogy meg nem .akadályozták senki
nek áldozatát, mert ez súlyos bűn volna, hanem a szen
telt tárgyakat, melyek még most is, oly hosszú idő 
után láthatók, a templom körül helyezték el ... Ha 
valaki a határozatot egyes magán ember ellen hozná, 
ök maguk is rosz néven vennék, mint embergyülölet 
szabványát; most pedig, hogy az a császá1·t s a római
kat zárja ki, nyugodtan tűrik . . . A következményekre 
való tekintettel gondolják meg idejekorán és adják át 
az áldozatot1>. Hogy e rábeszélés hathatósabb legyen, 
papokat vezettek elő, kik a régi szokást ismerve el
mondták, hogy az elődök mind tényleg elfogadtak 
áldozatot a nem zsidóktól. 

Ezen jelentésből világos, hogy idegenek a jeruzsá
lemi templomnak különböző értékes tárgyakat ajándé
koztak, melyek 66-ban még meg voltak. Ezekre, s kizá
rólag ezekre utalnak a népgyűlés szónokai, kik kimu
tatják, hogy a régi papok azokat mindenkor elfogadták; 
hogy ugyanezt valódi oltáráldozatoknál is tapasztalták 
volna, sem a szónokok, sem a tanuk gyanánt föllépő 

papok nem mondják világosan, pedig ez volna a fön
forgó kérdésre nézve az egyedül fontos bizonyíték. Ez 
azt a benyomást teszi, mintha az istentiszteletet végző 
papok határozata is csak szentelt tárgyak el nem foga
dására vonatkozott volna. Tényleg szavai csak ezeket 
említették, de úgy látszik, természetes folyományuk a 
császárért való áldozat kizárása is volt. Ebből azt 
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lehetne következtetni, hogy ez utóbbi áldozatot a 
rómaiak szolgáltatták, mert különben érthetetlen, mi 
vezette az említett szónokokat a föltevésre, hogy a papok 
azt is be aka1ják szüntetni. Másrészt azonban, a mint 
láttuk, a beszéd azon intéssel végződik, hogy a zsidók 
gondolják meg szándékukat, s adják át az áldozatot, a 
mi azt tételezi föl, hogy ez a zsidóktól indul ki; ép úgy . 
az intés előbhi alakja, hogy a szokásos áldozatot az 
uralkodókért be ne szüntessék. De ha meggondoljuk, 
hogy az intők e szavai nem az egybegyült népnek, 
hanem csakis a templomban azoigálatot végző papok
nak szólnak, kik elhatározták, hogy idegennek áldoza
tát többé el nem fogadják, az utóbbi mondatokon ala
puló bizonyítást nem fogjuk elismerni, mivel egyszóval 
sincsen említve, kitől indul ki a rómaiakért s a császár
ért bemutatott áldozat. A kérdést tehát más adatok 
alapján kell megoldanunk. , 

Allapítsuk meg mindenekelőtt a tényt, hogy az áldo-
zat azon nemzet uralkodójáért, kinek fenhatósága alá 
a zsidók tartoztak, régi keletű ezeknél s mindenesetre 
már a szir uralom alatt, mely 142 ig időszámításunk 
előtt tartott, is meg volt. Ugyanis a Makkabeusok 
I. könyvében (7., 33.) azt olvassuk, hogy midőn Nikanor~ 
szir hadvezér, Judás Makkabeus ellen küzdött, hogy 
királya megbizottját, Alkimost, mint helytartót a zsi
dókra ráerőszakolja s a Czión hegyére jött, hogy Judás 
kiadását követelj e, <<a szentélyből p~pok és a nép vénei 
elejébe mentek, hogy békésen köszöntsék és neki az 
áldozatot mutassák, mely a királyért be lett mutatva. 
Nikanor azonban gúnyolta s nevette és megtisztátala
nította őket»: Az áldozat tény én kívül azt is látjuk ez 
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elbeszélésböl, hogy a zsidók képviselői az áldozatra , 
.roint a szir király iránti hűségük kifejezésére utalnak, 
mint későbbi időben Cajus Caligula. császár gyanusí
tásával szemben; amint tényleg nem is volt szándékuk 
a szirek ellén fellázadni, hanem csupán a kegyetlen 
Alkimos hivatalos működését megakadályozni. E sze
rint az uralkodóért való áldozat szokásban volt 163 ban 
időszámításunk előtt mint a hódolat jele, s miután az 
akkori viszonyok semmiképen sem azoigáitattak okot 
s alkalmat anna.k behozatalára, kétségkívül régibb idő 
óta volt már gyakorlatban. Tényleg má.r a perzsa kor
ban találjuk világos nyomát. Cyrus perzsa királynak, 
az Ezra könyvének 6. fej ezete, 4. versében közölt ren
delete a palesztinai helytartóhoz a jeruzsálemi tem
plom fölépítése ügyében, ennek azt parancsolj a, hogy a 
zsidóknak az áldozatokhoz szükséges állatokat s kel
lékeket a királyi adókból szolgáltassa, cc hogy amazok 
az ég istenének áldozzanak s a kil·ály s fiainak életéért 
imádkozza.nak 1>. Habár itt külön áldozatról nincsen 
szó, hanem csak a rendes, valószínüleg mindennapi 
áldozathoz fűződö külön imáról, mindenesetre a későbbi 
szokás csiráját kell benne látnunk. Nem valószinütlen, 
hogy ez perzsa eredetű s a zsidóktól elfogad va., a szá
zadok folyamán nemcsak fönnmaradt, de fejlettebb 
alakot is öltött. De lehetséges, hogy már a babiloni 
fogság előtt is meg volt már az izraelitáknál, kik az 
áldozatoknál saját királyaik jóléteért imádkoztak, a 
miröl J erémiás prófétának a Babiloniában tartózkodó 
zsidókhoz intézett levele, hogy imádkozzanak azon 
város jólétéért, a melyben laknak (Jerem. 29., 7.), s · 
talá.n az úgynevezett királyzsoltárok is t~nuskodnak. 
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Vajjon a szir uralom já1·mának leráztával (142-ben 
időszámításunk előtt) az áldozat maga is megszűnt-e, 

vagy pedig a most uralkodó makka b aus családért lett-e 
bemutatva, különösen miután 105-ben Aristahul a 
királyi czímet is fölvette, melyet Januai Sándor, Ale
xandra s II. Aristobul is megtartott, adatok teljes hiá
nyában kétes. Ép oly kérdéses, vajjon Pompej us római 
badvezérnek Jeruzsálembe való bevonulása s a római 
fönhatóságnak Judéában való megalapítása után (63-ban 
i. c.) az áldozat, mint az alattvaló hódolatának kifeje
zése ez új úrért lett-e bemutatva, miután tudjuk, hogy 
a császáTok korában meg volt. 

Philo, mint már említettem, a Cajus Caliguiához 
menesztett követségről szóló könyvében (De legatione 
ad Cajum §.45.)- melyet tisztelt olvasóiru az Irodalmi 
Társulat kiadásában s Schill Salamon, igen tisztelt 
tanárom fordításából ismernek - azt beszéli, hogy a 
zsidó követek, kik az alexandriai zsidóüldözés miatt a 
császárhoz fordultak (40-ben i. n.) s a kinek egyike 
Philo maga volt, Caligulának, kinél a zsidókat rosz 
alattvalóknak vádolták, mivel a császárt nem akarták 
isten gyanánt imádnj, azt mondották: «Uram .Cajus, 
rágalmaznak bennünket, mert mi tényleg áldoztunk, 
hekatombákat áldoztunk, melyek vérének az oltárra 
való öntése után a húst nem vittük haza lakomára, 
mint némelyeknél szokás, hanem a szent lángnak ad
tuk át az áldozat teljes el égése czéljából. 8 már három
szor, nem egyszer, tettük ezt; először midön te az ural
mat átvetted, másodszor midön a súlyos betegségből 

.. gyógyultál fel, mely miatt az egész világ veled szenve
dett, s harmadszor a germánok elleni háború kezdetén". 



Ebből látjuk, hogy 37 -ben, midön Caligula trónra lépett, 
meg volt már Jeruzsálemben a szokás, hogy ily rend
kívüli események alkalmával a csász~rért áldoztak. 
Igaz ugyan, hogy e tényről csak ezen egy császárral 

.r kapcsolatban é1·tesülünk, míg 8em elődjei, sem utódjai 
korából hasonló esetet nem ismerünk, úgy hogy alig 
látszik jogosultnak, ez áldozatot szabálynak feltüntetni. 
Philának egy másik jelentése ugyanazon eseményről 
tényleg mutatja, hogy a körülmények, melyek közt az 
első !ildozat be lett mutatva, egész sajátszerüek voltak. 
Ugyanis említett könyvében beszéli (§ 32.), hogy a 
palesztinai zsidók Petronius római legátust, ki Caligula 
császár szobrának a jeruzsálemi szentélyben való föl
állításával volt megbízva, arra emlékeztették, «hogy az 
összes szir népek közt ök voltak az elsők, kik a császárt 
trónraléptekor üdvözölték, mivel Vitellius, az akkori 
szir .legátus épen Jeruzsálemben időzött, a hová neki 
a trónváltozásról szóló híreket küldötték, s a zsidó fő 

városból terjedt tovább az örömhír. Ami templomunk, 
úgy mondták, volt az első, a mely a császár boldog 
uralkodásáért áldozatokat kapott". Vitellius jelenlété
vel függ össze, mint hiszem, ezen buzgalma a zsidók
nak. J oseph us történeti munkáj ából tudjuk, hogy ilyen 
zsidóbarát helytartója Rómának több nem volt; ö vetett 
végett Pontius Pilátus garázdálkodásának J udéában, 
midön ez a samaritánusok~t zaklatta s legelőkelőbb
jeiket minden ok nélkül kivégeztette (35-ben). Midön a 
következő év pészach ünnepén J eruzsálemben időzött, 
a lakosság rokonszenvvel s bizalommal fordúlt hozzá 

' mert elengedte az adót, melyet a városban eladott gabo-
p.áért kellett eddig fizetni s szabad használatra szolgál-
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tatta ki a főpap ünnepi ruháját, melyet a rómaiak 
6 óta zár alatt tartottak s csak az ünnepekre adtak ki. 
37-ben, midön seregével Jucléán át kellett volna vonul
nia, a zsidók kérelmére, hogy a római zászlókkal s hadi 
jelvényekkel pogány képeik miatt ne jöjjön zsidó földre, 
más úton vezette katonáit . .Josephus egy adata szerint 
az emlitett pészachkor áldozott is. Hogy Vitellius, ki 
oly elnéző s barátságo~ volt a zsírlókkal szemben, s a 
mellett ismerle a császárok hiúságát, könnyen hirhatta 
reá öket, hogy a Caligula trónraléptéröl, vagy inkább az 
embergyűlölö Tiberius haláláról érkezett hírre áldoz
zanak, természetes; s miután minrl a három áldozat 
Caligula császárért Vitellius helytartósága idejébe esik, 
befolyása ez ügyben több mint valószínű. ~lár most 
Flanns Josephus a zsidóknak Petroniusboz intézett sza
vait következöképen idézi (Bell um J udaicum II. 1 O., 4.) : 
•lfi kétszer áldozunk mindennap a császárérts a római 
nemzetért •, úgy, hogy bizonyos, hogy 40-ben az emlí
tett rendkívüli áldozatokon kívül az állandó áldozat is 
meg volt. Lehetsége , hogy ez is Vitellius közbenjárá
sára jött szokásba. csakhogy ily messzemenő befolyás 
a templomra valószínűtlennek látszik, ellenben hihető, 
hogy a császársággal egyidejűleg Herodes király ösz· 
tönzésére keletkezett, még pedig mint az alattvalói 
viszony kifejezése a császár iránti hűség esküjével. Míg 
ugyanis Philo Caligula trónralépténél a zsidók áldoza
tairól szól, Josephus (Antiquitates XVIII., 5., 3.) csak 
azt jelenti, hogy az épen Jeruzsálemben időző Vitellius, 
római legátus, a zsidókat megeskette az új császár 
iránti hűségre. Az alattvalóknak e megesketése leg
először az első római császár, Augusztus trónralépé-



sénél fordul elő egyáltalában, mint azt Schür~r 

(Geschichte des jüdischen Volkes, L 32!J. lap 94-. jegy
zetében) kimutatja. Heródes, ki Augusztusnak köszönte 
királyságát, s a hol csak lehetett, hízelgett neki, igen 
nagy buzgalmat fejtett ki a nép említett megesket&sé
nél, a mennyiben hat ezer farizeust, ki esküdni nem 
akart, pénz birságra ítélt. Ragaszkodása kifejezéséré 
római játékokat hozott be, színházakat s városokat épí
tett, úgy hogy az egész róm ai birodalomban ép úgy 
dívó áldozat a császárért tőle származhatik. 

Magától értetődik, hogy ezen áldozat költségét a 
király vagy a templom fedezte. Josephus, Contra Opio
nem czímü, a zsidók elleni támadások megczáfolását 
tartalmazó iratában (IL 6.) e kérdésre vonatkozólag 
következőképen nyilatkozik: « 1Ii a császárokért s a 
római nemzetért állandóan áldozunk; s nemcsak azzal 
fejezzük ki tiszteletünket, hogy mindennap teszszük, 
hanem azzal is, hogy az összes zsidók költségén áldo
zunk; míg közköltségen semmiféle áldozatot be nem 
mntatnnk, még gyermekeinkért sem, egyedül a császá
rok iránt tanusítjuk e rendkívüli tiszteletet.. A tény 
e nyomatékos hangsúlyozása elég meggyőző bizonyiték 
a mellett, hogy a szétszórt zsidók Jeruzsálembeküldött 
félsekeleiből fedezték annak költségeit, melyeket kűlön· 
ben csak a mindennapi reggeli s esti a az ünnepi 
múszafáldozatokra s más hasonló czélokra fordítottak. 
Annál feltűnőbb a zsidó történetírók azon állítása, 
hogy az áldozat a császárért a császár költségén lett 
l>emntatva, még pedig Augusztus egy alapítványábóL 
Ez Fbilónak következő jelentésér e támaszkodik (Legatio 
ad Cajnm § 23.) •Augusztus elrendelte, hogy az ő költ· 

Az lM1T Évkönpe 1899. l~ 
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ségén mindennap állandó égő áldozatot örök ideig 
mutassanak be, szent adományképen a nagy jstennek, 
a melyet mai napig áldoznak s örökké fognak áldozni •>. 
E mondatot a császárért való áldozat1·a vonatkoztatják, 
tekintet nélkül Josephus világos s megbízható jelenté
sére, s arra, hogy magában véve képtelenség, hogy az 
alattvalóság kifejezésére szolgáló áldozatot az uralkodó 
fizesse, s arra, hogy Philo szavai nemcsak hogy nem is 
említik a császárért való áldozatot, de külön ki is eme
lik, hogy Augusztus ajándéka szent adomány isten tisz
teletére, tehát más jelentésü, habár mindennap mutat
ják be. Az Agrippa zsidó királynak Caliguiához inté
zett levelében, melyet szintén Philo közöl szószerint 
(§ 40.), a fönt idézett mondatot találj uk, azon toldalék
kal, hogy az Augusztus ezentelte áldozat, melylyel az 
oltárt megtisztelte, két bárányból s egy bil\ából állott. 
De egyetlen szóval sincsen említve, hogy a császár 
ezzel magáért s a római nemzetért szándékozott volna 
áldozni ; pedig Philo e fej ezetében, mely a római ural
kodók figyelm ét a jeruzsálemi szentély iránt a lehető leg
behatóbban tárgyalja, nem takarékoskodott megfelelő 
adatokkal. Kétségtelen tehát, hogy ö s Josephus külön
böző áldozatokról szólnak. Meg kell azonban enged
nünk, hogy ez utóbbinak j elentése a zsidó-római háború 
megnyitásáról, melyl.)•el fönt foglalkoztunk, szintén úgy 
tüntette fel a császárért bemutatott áldozatot, mintha 
ez fizette volna. De ép úgy az ott kimutatott összefüg
gés, mint itteni tapasztalataink .valószinüvé teszik, hogy 
a papok e1·re vonatkozó határozaté.nak az a tartalma, 
hogy sem rómainak sem a zsidóknak a rómaiak és 
azok császáráért bemutatni azokott áldozatát többé el 
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nem fogadják, mivel mindkettő idegennek szól. Ezért 
szoritkozik a visszaútasítást ellenző szónokok bizonyí
tása a1·ra, hogy az elődök minden, nem zsidótól szár
mazó szent adományt mindenkor elfogadtak. 

Ezen kutatással kapcsolatban rá kell utalnunk egy 
az eddig megbeszél tektől telj esen független jelentésre, 
mely ugyane tárgygyal .foglalkozik. Általánosan isme
retes aKamcza s bar-Kamczáról szóló talmudi elbeszé
lés, mely a zsidó-Tómai háború kitörését a következő 
eseményre vezeti vissza (Gittin 56a) : <l Egy jeruzsálemi 
zsidónak Kamcza nevü barátja és bar-Kamcza neve
zetű ellensége volt. Midőn egyszer lakomát rendezett, 
megparancsolta szolgájának, hogy hívjft meg Kamczát, 
de amaz tévedésből bar-Kamczát hívta meg. A vendég
fogadó gazda meglátván ellenségét, ki akarta útasitani; 
bar-Kamcza kérte, hogy miután egyszer itt van, ne 
szégyenítse meg, inkább megtériti költségeit. Midőn a 
gazdaminden kérés s ajánlat daczára kiutasította, bar
Kamcza gondolta: Miután a lakomán jelenvolt tudó
sok kiútasításomat meg nem akadályozták, bizonyá1·a 
helyeselték, azért rágalmazni fogom a császár helytar
tójánáL Elment tehát ehhez s jelentette neki, hogy a 
zsidók fellázadtak. Ez bizonyíték után kérdezősködött, 
mire bar·Kamcza mondá: küldj nekik áldozatot, s 
meglátod, vajjon bemutatják-e. A helytartó tényleg 
kövér borjút küldött a templomba, de a rágalmazó 
útközben sebet ejtett az állat ajakán, a mi ennek be
mutatását lehetetlenné tette. A templom hatósága, a 
tudósok, hogy a békét ne zavarják, mindazonáltal el 
akarták fogadni, de Zakariás, Abkolos fia arra való 
tekintettel, hogy ezen esetből az áldozók azt következ-

l '* 
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tethetnék, hogy ily testi hiba nem teszi az állatot áldo· 
zatra alkalmatlanná, visszautasította. Erre nehányan 
azt tanácsolták, hogy a gonosz bar-Kamczát ö~j ék meg, 
hogy ne árulkodhassék; de Zakariás attól tartvaJ hogy 
némelyek a halálítélet okát az áldozati állaton ejtett 
sebben fogják látni, ellenezte, a mire a rágalmazó a 
helytartónak jelentette, hogy a zsidók áldozatát vissza
útasították, mire a háború kitört 1>. Hogy az elbeszélés 
némely vonása mondnszerü, kétségtelen ; de ép oly 
bizonyos, hogy tényeken alapuló magva van, főleg 

miután láttuk, hogy J oseph us is római áldozatok vissza
útasitásával hozza összefüggésbe a háború kitörését. 
Csakhogy itt is föl van tételezve, hogy a helytartó áldo
zatát akadálytalanúl elfogadták, mert ~ülönben nem 
volna szükség az állat megsebesítésé1·e. Az elbeszélés 
szerZÖJe ugyanis hallotta, hogy a háború 1·ómai áldo
zatok visszautasításával kezdődött, de nem volt tudo
mása a J os ep busnál jelentett határozatl'ól; azért költötte 
hozzá a l egközelebb fekvő okot, a testi hibát. Külön
ben teljesen megfelelő ama részlete az elbeszél~snek, 
hogy a római helytartónak nincs tudo1uása a zsidók 
tényleg beállt lázadásáról, mert nem fegyverrel, hanem 
a templomban hozott határozattal nyitották meg. Egy 
zsidó, ki, mint a jeruzsálemi előkelök nagy része, a ró
mai hivatalnokokkal közlekedett, elárulja a zsidók fel
kelésének előkészítését, egészen úgy mint JosephusnáL 
Főkérdésünkre vonatkozólag pedig kitűnik ebből, hogy 
itt a helytartó ajándékot küld a templomnak, melyet a 

papok visszaútasítanak; de ez nem zárja ki,. hogy a 
szentély hatósága beazüntette a császárért való áldo
zatot is. 
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Érdekes volna megtuclni, mikor s mily imával kap· 
csolatban mutatták be a templom ban az áldozatot a 
császárért. Jelentéseink égő áldozatnak mondják ezt a 
szir s. római uralom korában egyaránt, valamint azt is, 
melyet három rendkívüli alkalommal Caligniáért áldoz
tak a zsidók, hasonlóképen az Augusztus ezentelte 
állandó áldozatot is. E szerint minden, a nem zsidó
tól kiinduló vagy ezért bemutatott áldozatot teljesen 
égettek el, a mi nem csupán a nagy tisztelet ki fej ezé
sére tö1·tént, mint .Josephus állítja. Ez azt is beszéli, 
hogy a császárért mindennap áldoztak, de nem mondja, 
a nap melyik szakában. Miután a talmudi források 
csak a reggeli áldozat lefolyását írják le, a délutániról 
pedig csak annyit mondanak, hogy ugyanily rendben 
történt, mint a reggeli, a többi áldozatokról, melyeket 
a kettő között mutattak be, semmit sem tudunk. Meg· 
jegyzendő, hogyaJosephus egy másik, föntemlített adata 
szerint kétszer naponta áldoztak a császárért, ezt úgy 
kellene magyaráznunk, hogy egy részét az áldozatnak 
a reggeli áldozat után, másikat a délutáni előtt mutat
t{t.k be, a mi nagyon valószinűtlennek tünik fel. ~fert 

sem a héber sem a görög nyelven írt zsidó források 
nem ismernek áldozatot a Mózes IV. l<önyvében (28., 
1 8.) előírt mindennapi, rendesen támadnak nevezet
ten kívü1, melyet kétszer napjában bemutattak volna. 
Hozzájárul még, hogy J oseph us sz er int az áldozatot a 
császárért az egész zsidóság költségén hozzák; de ez is 
csakatórában előírt áldozatokról áll, úgy hogy ezen adat 
is akaratlanúl azon gondolatra yezet, hogy az áldozat 
n, csá~zárért R a mindenna.pi azonos, vagy pedig eg\T
mássa1 igen szoros ÖAszefüggésben áll. Lehetséges. 



hogy IL t{~m ici bottlll tntiÍH{~n{tl, midőrl az ogósz nép j Ó· 

lót<,óri •no ndotit~k itn{tt, lll OHltHzárról H a .t•ómaiakról ia 
mogorn lólw11tolc, rt miórt nom t'tlaptaln,n ,J or;opbuR azon 
tú lv.ó •íllltllHn, hogy n ~H id ök kótRzer nnpjában, az egéBz 
~HidóHt\g l<ülLHógl'll t'LI <lo~nnk tt CHáHzúrórt. N oki, ki nópe 
vó(lolmót·o írttt ÖHHZ<1H tn (í voi t, ldilönöaon a Contl-a 
Apionont uovo~otíit, rnolybon nrna jelontóe áll, oly pon
tokhnu koll<•ti túlm~nia, hogy l'Ómai olvttsóira befolyáat 
togyon. ~ g~on igon nwrt)Hz magyar{tzEttunk ellen csak 
~~ Mnkknbour;ok l. ldiuyvónok fönt iclózett elbeszélése 
HY~<H, hogy at t>tt})Ol 1t Uzió n hegyén levő e~i r hadvezér· 
lJ t ) l'• N ilntnornnk, megmutatták n királyól't bemutatott 
t\Rl) tUdozn,tot ; el o t zi iH har;onl6kópon lehetne értel
Hlov,ni. 

A 1ni nv, oll)kolö rómaink tomplomajándókait illeti, 
nlolyeltr(H m{n fönt tnogmnlókev,tünk, több adat Rzól 
rólul<. ,JoHophnH nzt hoAv,óli, hogy AugnAztus csnszár 
ÓH folosógo órcz borkancsókat ajándékoztak o, jeruzsá
lemi Hzentólynok (Bolhnn ,Judaicum V. 13., 6.), Philo 
HZol'int (§ 23. ós 4·0.) Jntts (•rtókes tárgyakat is. Miclőn 
VPjo, Agrippa, Jol'UZHtHetubc jött, hogy Herodest, Judóa 
kirttlyt\t meglátognssa, (15-ben i. e.), hasonló aj}\n· 
<lékokknl foje~te ld n zHidó templom iránti tisztoletét 
(Philo, § :17 .), s hcluttomhát áldozott (J oseph us, Anti
quitatos .:vr., 3., 1.). Ilogy l' Z nCJn csupt\n ily kivételes 
oHetokben, hanetn gyn.krn.n fo1·dult olö, Suetonius, római 
tnrtóneti r<') nak Augusztus cetl.szár ólotével foglalkozó 

• Igy órt~nln<, mit~rt nem fltnlítik n. s1.6nokok, kik "' 
l'Ón\1\in.k ~v.~nt n.clonu\n~·n.inn.l' viRsr.u.ntaudtMI\ Pllfln kPlnPk ld , 
M~ Mclur.ntot 1\ cst\Rzl\rnrt. 
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munk~jáhól tudjuk (93. fejezet). Ott ugyanis azt olvas
suk, hogy e császár külön megdícsérte unokáját, Cajus 
Caligulát azért, mert Egyiptomból Sziriába való utaz
tán Jeruzsálemben nem áldozott. Eb ből egyrészt meg
tu(~juk azt, hogy Augusztus nemcsak nem buzdította 
családja tagjait a jeruzsálemi templom kitüntetésére, 
hanem szivesen is látta, ha kikerülték; másrészt azon
ban láthatjuk ebből, hogy mindazok, kik Palesztinán 
át utaztak, J ernzsálemben áldoztak, úgy hogy a császár 
már sokallta. Hisz fönt láttuk, hogy ez maga több érté~ 
]~es tárgygyal ajándékozta meg a zsidók templomát, s 
a két adat közti ellentmondás atTa utal, hogy Augusz
tus nem szívesen, de kénytelenül tette. A történetírók 
r endesen az akkori kozmopolitikus jámborság nyilvá
nulását látják ebben, mások helyesebben azonlúvül a 
politika s a.z udvariasság parancsolta eljárást is, mely 
szerint a hivatalos személyiség kötelessége azon nép 
istenének áldozni, melynek földj én épen tartózkodik. 
Felttinö azonban, hogy forrásaink az Augusztus elötti 
korból senkiről sem jelentik, hogy Jeruzsálemben áldo
zott volna, jóllehet Poropejus ennek meghódítása után 
(63-ban i. e.) a templomot, melyben az ostrom alatt 
vér folyt, s a melybe amaz kiváncsiságból hatolt, meg
tisztittatta s megparancsolta, hogy az áldozatokat, me
lyeket a harcz zava d , megint be mutassák (J oseph us, 
Antiquitates XIV. 4., 4·.). Sem Gabini us, ki 57 ·től 54-ig 
volt Palesztinában, sem Crassus, ki 54-ben a templom 
kincseit megrabolta, sem Cassius, ki 53-tól 51 -ig a zsi
dók földjén időzött, nem áldoztak; De még Sosiusnál, 
ki Heródes számára Jeruzsálemet ostromolta s elfog
la l ta (37 ·1Jcn) s a városbn való bevonulás után ~u·any-



koszorút szentelt a templomnak (Antiquitates XIV. 1 G., 
4.) sem találunk áldozatot. Zsidó-görög fon·ások beszélik 
ugya.n, hogy már N agy Sándor s a Ptoleméusok, Egyip
tom királyai, midön véletlenül Jeruzsálemben időztek 

' áldoztak; de ezen jelentések nem érdemelnek hitelt, 8 

c ak azon idő viszonyait ültetik át régibb korba,. mely
ben keletkeztek, míg tényleg, mint másutt kimutattam, 
Caesar s Augusztusnak a zsidókra vonatkozó intézke
déseit tülü·öztetik. 

Figyelemre méltó már most, hogy J uli us Caesar ren
deletei, melyekben a judén.i zsidóknak hálául s jutal
múl fleregük kitünő támogatásáért az egyiptomi had
járatban, különböző kiváltságokat biztqsít, s azok is, 
melyekben a kisázsiai s alexandriai zsidók megtámadt 
jogait védi, Augusztus császár intézkedéseiben ismét
lödnek. Ezekben érvényesülnek Caesarnak Palesztinára 
vonatkozó eszméi, melyek meggyilkolása miatt nem 
valósulhattak meg, az a közben teljesen megváltozott 
viszonyok közt. Valószín ü tehát, hogy a császár figyelme 
a jeruzRálemi templom iránt hasonló erecletű . Caesar 
tényleg foglalkozott rendeleteiben a zsidó főpap politi
kai s nemzeti állásával s a papok jövedelmével, s a 
mennyire a csak töredékekben fönmaradt okiratokból 
következtethatni (Antiquitates XIV. 1 O., 3- 1 O.), a 
templomra is kiterjeAztette figyelmét, hogy ezzel a zsi
dókat megnyerje. Augusztus is, midőn a Jeruzsálemben 
áldozók s az adományozók sorát nyitja meg, ugyan
azon czélt akarja elérni. Caesar ugyanis ismerte Judéa 
fontosságát a római birodalom hódítási terveinek meg
valósitásR.ra, főleg Egyiptomot illetőleg ; erre pedig a 
kis ország zavartalan nyugalll:la volt az első feltétel. 
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De csakhamar látta, hogy a makkabeusok egykor imá
dott királyi családja az Aristobul és Hirkan közt kitört 
trónviszály s testvérháború folytán elvesztette a nép 
ragaszkodásában gyökerező fenmaradási erőt s a mal
lett az országot is gyöngítette. Hisz már e viszálykodás 
kezdetén fordultak a zsidók Pompejushoz, hogy sza
badítsa meg Judéát a királyságtól s állítsa helyre a régi 
viszonyokat. Pompej us s Gabinius a kis ország gyöngí
tésében s azétdarabolásában látták a belyes eszközt a 
római hatalom biztosítására, ami azonban tényleg sem
mit sem használt, amennyiben a rómaiak erőszakos

kodása a népet a még elég számban levő trónkövetelők 
táborába vitte. Caesa1· a gyönge Hirkánt, mint a nem
zet és a vallás képviselőj ét, minden rendelkezésére álló 
kiváltságokkal halmozta el, s J udéa amúgy is adófizető 
határait kiterjesztette, a mivel egyrészt a zsidókat tel
jesen megnyerte s a trónkövetelők fellépését lehetet
lenné tette, másrészt eitéritette figyelmüket a jó kato
nának bizonyulÓ idegen származású Antipater, eddigi 
zsidó hadvezérnek, ,Judéa katonai s pénzügyi felügye
lövé való kinevezéRe horderejétőL Augusztus császár 
is, kinek Antipater fiával, a zsidók gyűlölte Heródes 
királylyal volt dolga, a templomra, a zsidó vallássza· 
badságra, a római tartományokban gyiijtött s.ekel-pénz 
,J ernzsálembe való ki vjtelének engedélyezésére, s J udéá
nak nagyobbítására ügyel a végből, hogy a zsidók mPg 
legyenek elégedve királyukkal; azalatt pedig Herode. 
közvetítésével göröggé s rómaivá változtatja. a zsidók 
városait. Ez bírja arra a császárt, hogy a jeruzsálemi 
templomot <hí san megajándékozza; ele n1int büszke 
római, nom akn.1ja., hogy a Lizelgés u.z okvetlen ~züksé-

• 
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gm; mértékét meghaladja, azért nem lá~ja szívesen, 
hogy mások is áldoznak. Halála után nem halljuk sen
kiriH, hogy ,Jerullsálmnben áldozott volna - kivéve a 
fönt j elJemezett ViteJlíw~t - mert a zsidó királyságból 
l'Ómlii tartomány Jatt Jierodes ha.lála után, úgy hogy 
miÍl' uem volt oka Hóma császáráuak s előkelőinek, 

hogy a zsidó templomban áldozzanak, vagy annak 
aclmuányokat szentoljen ek. 

Bócr;. Dr. Rüchler Adolf. 

l~UDAPEST EGÉHZSÉGÜGYE ÉS A ZSIDÓIC 

J{őrüey Józsofn el\ most megjelent legújabb milve 
<tBnda}>Ost székeH főváros haland.ósága az 1886- 1890. 
óvokbenll üjabb lovél tudományos és irodalmi nagy 
órclemoinok ltoszon1jában. Ugyanaz exakt módszer, 
ugyanaz a világos előadás teszi ezúttal is becsessé 
szempontjait, tanulságossá eredményeit. Okulhatunk 
bolölo valan1ennyion: szakembe1·ek és nagy közönség. 
Höt mt~g a ki a zAidó felekezet1·e nézve keres benne el
igazotlt\Ht, az is sok é1·tékes anyag1·a bukkan. 

I\ől'öey szarint kótsógtelen, hogy a faji különbség a 
hnhU okainál nagy sz01·cpet játszik, de hogy a hitfele
kozet iR gyako1·ol-e ily befolyást, első pillantásra két
Ht'go&nek tetszik. Azonbau mégis ta.gadhatatlan, hogy 
latezik n hitfelekezet és az egész égi állapot közt köz
vetlenebb oksági öRszefüggés. Legközvetlenebb ez az 
(;H~zefüggés, ha n vnlltísi szabályok élettani és kö7. 
t1gt' M~~t\gi intézkedéseket is foglalnak 1nagukban, ro int 
t•2 küWnö~f\n a z~i<ló vnllást·ól áll, n tui annak magya-
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rázatául is szolgál, hogy a demografia az izraeliták 
szülétési és halálozási viszonyai iránt miért azokott 
különönös érdeklödést tanusítani. Azonfelül tagadha
tatlan az is, hogy a vallástanok ethikai tartalma az 
egyesek ítéletére, erkölcsére, nevelésére, saját és gyer
mekeik életének egész vezetésére határozottan irány
adó azokott lenni. Ez a kapcsolat azonban oksági 
magyarázatokra nem mindig alkalmas; a fővárosban 
a foglalkozásnak hitfelekezet szerint való eloszlása 
döntöbb hatással van a halandósági j elenségek alaku
lására, mint a vallásnak gyakran háttérbe szoruló be
folyása. Így Budapesten 1891-ben 1 OOO katholikuara 
168 napszámos esett, 1 OOO ágostaü·a 125, 1 OOO helvétre 
148, 1 OOO izr. felekezetüre csak 6 7. Cseléd esett 1 OOO 
katholikuara 95,1000 ágostaira 98, 1000 helvétre 112, 
1000 izraelitára 17. Ellenben a kereskedők száma 1000 
lakosra a katholikusoknál 20, ágostaiaknál 36, helvé
teknél 20, az izraelitáknál 13 L. cc Világos, hogy a halál
okok tekintetében már csak ezek befolyása folytán is 
némi állandó különbséget várbassunk. ,, 

A törvényes és törvénytelen születések eloszlása 
vallásfelekezet szarint a következő volt 1882-1890: 

kath. szül. 98,860 közöttük törvénytelen 33,012 azaz 33·33 u/o 

ágostai ~< 8,157 « • 2,586 • 31 ·70 r 

helvét « 9,440 « c 3,253 ~< :34·44 • 
izraelita « 24:031 « « 2,998 « 12·49 c 

Az arányt az magyarázza, hogy a törvénytelen gyer
mekek anyja legnagyobb részt cseléd, ilyen pedig a 
katholikus lakosokra ötszörte több esik, mint az izrae
litnkra. l gyanez magyarázza a halvaszülöttek arány
szó.ruát. Ezer-ezer élveszülöttre tsik ugyanis halvn-
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. ziilött: izraelitáknál = 89· 4, ágostaiaknál : 40·1, belvé
teknél: 45·6, katholikusoknál: 48·1. 

A tör\·ényes és törvénytelen gyermekek halanclósáO'a 
o 

nz első életéYben l 2-1890: 
katholikus égosta i helv~t izraelita 

törvényes - .... - -· 24·92 19·U7 20·15 15·04 
törvény telen 27·58 22·8i! 21·43 18·71 

A hitfelekezetek hala.ndósági koefficiense 1890 és 
1 !ll-ben a következő volt. Elhalt: 

0-5 éves kor között 5 éven túl 

kntholiknR ·- .... .... __ -· .... .... 14·97 °/o 1·87 °/u 
{tgostai ~ _ __ .... -· .... .... .... 14·01 « 1· O << 

hel vét . _ -· . .. . - · .... .... 13·29 « 1·71 << 

izraelita .. . . -· 7·67 « 1·18 << 

Végül közöljük a hitfelekezetek nemzetiségi tábláját. 
~1agyal'országon- Horvátország nélkül - az egyes fe
lekezetek százalékban kifejez ve a következő nemzetiségi 
elemekből állnnak : 

magynr német tót oláh rutht'n h :,;zerb 

r. kath. i">7·!'l 18·3 1 R·:J o· t 3·6 
gör. kath. . __ ... 1 0· 8 O· J r.·n :,s·G 2~·7 0·1 

gör. keleti _ .... -·· 0·9 0·1 77 ·7 1 ~)·!) 

:í.gostai ·- ·- .... '2()·2 34·0 37·7 0·1 
helvét . .... .... __ ~)7 ·9 1·1 0· 5 
hraelitn. _ .... __ ()8·8 33·0 1·9 0·8 0·2 0·1 

A fővárosban négy föbitfelekezetet és három főnem· 
zetiséget különböztcthotünk meg. Ezek kombinácziója 
n népszán1lálás szerint a következő : 

m ni.:YI\r német tót 

n. katholikusok közt vstn nt ·l "/o 36·0 °/o (i·H "/n 
n. helvé~k • 4( 92·?) fl 4·3 « O·~) « 

:1.1. ágosta.iA.k • fl ncl·9 « !l0·7 • !:)·3 (( 

nz i?.rtwlittík fl 4( 7fN~ 4( ~:1·4 l( 1 ·~ (( 

Budapest. })r. SzctllÍ:J'di J\l(w. 
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-A magyarországi zsidók községe. -

Alig van város a világon, melyben aránylag csekély 
lakosság mellett annyi különböző tipus léteznék, mint 
a szentföld fővárosában a jelenkorban. J eruzsálem, a 
természettől báj os fek,éssel megáldva, világtörténeti 
események szinhelye, melyekről minden kő tanuskodik, 
vonzóerővel bír mindenkire, de különösen jámbor és 
idealisztikus hitrokonainkra. Ide vonzódnak, hogy az 
otthonmaradottaké1·t szent helyen egy könnyet ejtsenek, 
hogy életüket szent föl~ön fej ezzék be, és hogy fáradt 
csontjaik az ősök sh~jai meHett találják meg az utolsó 
nyugvóhelyet. 

De vannak olyanok is, kik vagy a legnagyobb nyo
morúságtól hajtva, vagy a chalukára való számításból 
vándorolnak ide. Nincs ország, a mely a szent város
ban nem volna zsidók által képviselve. Vannak itt zsi
dók J émenből, átlag egészen sötét, majdnem feketének 
mondbató arczbőrrel, vékony, kacskaringós tincsekkel, 
melyek egészen mellükig érnek. Ezekhez hasonlítanak 
a perzsa zsidók, csakhogy bajzatuk kissé sűrűbb és 
nem oly szívósak és kitartóak, mint amazok. Az előb

biek különösen ügyességük által, melylyel minden 
mnnkát végezni képesek, tií.nnek ki. Vannak közöttük 
kőmívesek, teherhordók, kőfaragók, stb. és szükségle
teik igen csekélyek. Bámulatos, hogy mily csekélység 
elegendő egy j émenita család eltartására. E mellett 
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vasegészségüek, a férfiak mindnyájan karcsú növésüek 
testi mozgás által kora ifjúságuktól fogva megedzettek 
lévén, nincsenek az országos já1·ványoknak kitéve 

' csakis az éhségtől szenvednek, ha munkát nem kapnak. 
Jeruzsálemben továbbá bokharai zsidóhat is meglehetős 

nagy számban találunk. Igen jámborul lévén nevelve 
és Bokharában vagyont szerezve, önként mondanak le 
keresetük ről, csakhogy J eruzsálemben, habár nélkülö
zések között, élhessenek és meghalhassanak. A városon 
kívül szabadon és magasa.n fekvő teTületen, friss leve
gőn telepedtek le ; ház-ház mellé sorakozik és ma koló
niájukat tartják egész Jeruzsálemben a legszebbnek. 
Ruházatuk a bokharai nemzeti viselet. A fé1·fiak téleiJ.
nyáron prémes sapkában és szélesujJú prémes bundá
ban járnak, a. nők pedig bekötött fejjel, rövid azoknyá
ban és bő, magas csizmában. 

Jeruzsálem benszülött zsidó lakosai a tulaj do~képeni 

kereskedők, ismerik az ország nyelvét, az ország vise
lete sze1·int ruházkodnak, nem ismerik a halánték 
hosszú fürtjeit és szakállukat lenyírják. 1\fagasabb 
intelligencziájukkal felülm-úlják őket az egyiptomi zsi
dók, ezek mögött maradnak a marokkóiak, minek 
oka talán súlyos elnyomatásul<ban keresendő. Ez utób
biak a legnyomorúságosabb helyzetben vannak. Táp
lálék hiánya és nedves, hideg, földalatti lakásaik foly· 
tán testi fejlődésükben nagyon hátramaradtak Közöt· 
tük van a legtöbb szembeteg. Minthogy minden más 
chalukából ki vannak zárva és pusztán Marokkóra 
vannak utalva, a honnan azonban az utolsó lázadások 
óta igen kevés folyik be, heti osztályrészük fejenként ' 
a legjobb esetben körülbelől egy bislik (26 kr). Mond-
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hatj uk, hogy a marokkói köz ség, ha gyors segély nem 
érkezik számára, feltétlenül elpusztúl. Éhség és pestises 
levegő tizedeli őket. 

Túlnyomó többségben vannak a kelet- és nyugat
európaiak. Viseletük ünnepnapokon <l zsübecze n és 
« strámli)), hétköznapokon hiberkalap és fehérnek neve
zett sapka, továbbá papucs, magas, fehér harisnyával, 
melynek fehérsége azonban , úgymint a sapkáé, nagyon 

kétes. 
Ha. még ezekhez néhány kabátos, kalapos európait, 

kik mint hivatalnokok működnek, és körülbelül 100 
amerikai kelet-európait, kik ide költözködtek, miután 
az új világban a remélt szerenosét nem találták fel, 
hozzágondol unk, telj es képet nyerünk a typ u sok azon 
keverékéről, melyből az itteni zsidó lakosság áll. 

E rövid bevezetés után áttérheti-ink tulajdonképi tár
gyunkra, a szent vá1·os magyar-zsidó községének ismer
tetésére. 

Az előbbiekből mindenki előtt világos lesz, hogy ily 
különféle elemeket n em lehet egy kalap alá hozni . És 
az itteni zsidóság tényleg épannyi kisebb-nagyobb köz
ségre, vagy itteni elnevezés szerint • kólelimre ,, oszlik, 
a hány országból származott. Az utóbbi időben még 
egy község keletkezett, az amerikai, melyről leü·ásunk 
folyamán még szólni fogunk. 

Minden egyes községet két ·három tagból álló elől
járóság igazgat, melyet szótöbbséggel választanak és a 
melyet a külföld (az anyao1·szág) vezét·férfiai megerő
sítenek. Az illető anyaországból kapja mü1den község 

" 



a segé1ypénzeket, melyeket az említett előljárók oszta

nak ki. 
J.Játni való e bből, hogy az egyes községek anyagi 

tekintetben nincsenek egyenlően ellátva, a mint hogy 
az adal<ozók száma, vagyoncssága és ál rlozatkészsége 
sincs egyen l ően elosztva a különhöző országokra. Van
nak olymt községek is, m elyek tagjaiknak évenként 
nem arlhatnak többet 20 franknál egy család fentar
táaára. Hogy ezek a családok mikép vergödnek át, való
ságos talány, minthogy teljesen ki van zárva, hogy 
rnás oldalról is részesülh~asenek segélyben. Ugyanis 
régi rabbinikus szabványok szerint minden ország csak 
fölelieiről köteles gondoskodni és minden gyűjtés más 
község számára .. a mesgye eltol ásának,> tekintendő, 

1ninel{ következtében a megkárosított h:özségnek jogá
ban áll a jogosulatlan gyűjtőket a törvény teljes szigo
rával üldözni. Olvasóink talán még emlékeznek az 
(cArvatz-esetre''. Arvatz kénytelen volt a marokkói köz
ség azámára megindított gyűjtést Magyaror~;zágon be· 
szüntetni. Súlyosabb küzdelmen ment át a magyar 
közHég 1892-ben, melyet késöbb részletesen fogunk 
ismcrtet.ni. 

A szabad Amerika is1 úgyszólván, bé1·be van adva. 
A különbözö községek, a magyar kivételével, már évek
kel ezelőtt megegyeztek abban, hogy az Egyesült-Álla
mol<ból befolyó összegeket közösen fogj ák lrezelni és 
közhasznú czélokra, pl. a talmud- tórára, bikkur chó
limra, de főképpen az országos adó megfizetésére 
fordítani. Ennek a köz ös elöljáróságnak neve : V áad 
kol hnJ\ólelim. A tuagyar község, mint flmlítettük, nem 
csatlakozott a többiekhez1 minek folytán Amerikából 
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is kap segélypénzeket, melyeket egy kiküldöttje vesz 
át, hogy ide juttassa. Más községeknek nem áll jogá
ban, ily megbizottat kiküldeni. A megbizott gyakran 
éveken át tartózkodik a tengeren túl, a mig az összes 
ügyeket elintézi. Ha hazatér, mást küldenek helyébe. 

A magyar chalukát fokokra osztják; a legcsekélyebb 
összeg, melyet egy család havonként kap, negyven 
frank. A német után a magyar chaiullát tartják a .-leg
jobbnak)). Az apa nem kivánhat magának jobb \Öt, 

mint oly fiatal embert, kinek joga van a magyar chalu
kához. Házasságok már tizennégy évesek között is köt
tetnek és majdnem sohasem tizennyolcz é\en felül. 
Viseletük orosz-lengyel, kaftán és strámli . . A. strámlit 
különösen szentnek tartják. Ha valaki merészkedik ezt 
levetni, akkor megfosztják a chalukátóL Midőn valaki 
arra volt kiváncsi, m.iért van a strámlinak oly nagy 
tekintélye, azt felelték, hogy a zsidót már ruháj1Íról 
kell megismerni. Ezen felfogás mellett persze a sárga 
foltért is síkra lehetne szállani. A községnek ötven háza 
van, melyeket magyar jótevők építtettek. E házak a 
városon kívül fekszenek, a Méa Seárim nevií kolónia 
mellett és a <<magyar házak 11 nevet viselik. Ezenkívül 
része van a magyar községnek a zarándok-házakban 
(Botté Machsze), melyek az ú. n. némettéren vannak és 
a malyeket a boldogult Mannheirner ungvári főrabbi 
dr. Hildesheimer annak idején kismartcui főrabbival 
közösen alapított. 

A tagok száma 257, közöttük van nehány Csehország
ból (Prága) származó család, mivelhogy az osztr1ík tar
tományok, Csehország és Morvaország a magyar 
(( k ó léh. hoz tartoznak és ezen országok szülöttj ei 

Az IMIT Evkövyve 1899. 19 
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cbalnkájukat a magyar község pénztárából húzzák. 
Azonban az osztrák tartomány és l\1orvaország egyet
len egy család által sincs képviseh·e. E község tagjai 
között következő kézműveseket találunk: két szabót 

' két ügynököt, két taliszszövőt, két patikárnst, két szé-
fert (szcntíró), egy tízparancsolat másolót, egy fotogi·a
fust, egy kereskedőt, öt szatócsot, két könyvnyomdászt, 
három hústisztí tót, két órás t, egy saktert, n égy m ész á- . 
rost, egy betüszedőt, lrét pénzváltót, három szódavíz
gyárost és három borkészítöt. 

A község két részre oszlik, a perúsin~?~a és chaszi
dimra, melyeknek egy-egy zsinagógájuk van a városban 
és a fentnevezett magyar házakban. 

Lelki vezetőül a község fejei Rabbi Jósua Lőb Diskint, 
a «Brisker Ravh ismerték el, ki 1898. január 22-én 
halt meg. Diskin nagy talmudista volt, J e1·uzsáleroben · 
a legnagyobb; becsületes és őszinte, jámbor, egyenes 
jellemű, ki az igazságot minden fölé helyezte. Nemes 
gondolkodású és elvhű volt. Körn.yezetéről azonban 
nem éppen hizelgő dolgokat beszélnek, de ebben nem 
ö volt a hibás, hanem a cc Brisker rebbeczen. ,, Ettől az 
asszonytól származik a híres mondás : eléghet J eruzsá
lem és még öt ilyen város, de embe1·eimet nem hagyom. 
Az alkalmat, malynél e halbatatlan szót kimondotta, 
alant fogjuk ismertetni. 

Mióta. Diskin elköltözött az élők sorából, Sonnenfelrl 
rabbi, a község egyik előljárója lépett helyébe. 

Az 1892. esztendőben innen nagy tömegekben küld
tek leveleket a világ minden tájara, tehát azon orszá
gokba is, melyek a magyar kólelhez tartoznak. E leve· 
leket Salant Sámuel írta alá, magát az askenáz közsé· 

• 
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gek főrabbijának nevezte, adományokat kért az ((Ecz
Chájim'' nevií. főiskola fentartására, amelybe állítólag 
az összes askenáz gyermekek járnak. E felhívástól a 
magyar kólel existencziáját féltette, annyival inkább, 
mivelhogy a nyélbeütött t1snorroláat)) a legszebb siker 
koronázta. Ezt a község nem nézbette nyugodtan. Tol
lat 1·agadt és érdekes körlevelet tett közzé, a mely az 
észak- és délamerikai, az osztrák, magyar, cseh és 
morva hitrokonokhoz volt intézve. 

Ebben a körlevélben tagadták, hogy Salant az ő fő -. 
rabbijuk volna és hogy az ő gyermekeik a talmud-tóra 
<~iskolába)) és az Ecz-Chájim <~főiskolába )) járnának. 
Kijelentik, hogy ők soha segélyt ezen iskoláktól nem 
kaptak és gyermekeiknek, elhúnyt és élő gáonok által 
helyeselt okokból, melyeket azon ban nem akarnak 
nyilvánosságra hozni, nem is szabad a nevezett isko
lákat látogatni. Különösen fájlalják, hogy e hazug kol
dusok földieiktől is nagyobb összegeket csaltak ki. 
Végül kijelentik, hogy J eruzsálemben nincs se főrabbi, 
se igazgató, se iskola, se főiskola, hanem csak rabbik: 
tndósok, nagyok, gáonok, czadikok és chászidok stb.; 
továbbá árvák és özvegyek, a kik földieik adományai
ból tengetik életüket. Egyidejüleg a község az osztrák
magyar konzulátusnál is panaszt emelt az ellen, hogy 
Salant magát az ő főrabbijuknak nevezi. A konzul az 
aláirásokat hitelesítette és a következő nyilatkozat tar
talmát megerősítette: 

<IAzalólírtközségkinyilatkoztatja, hogy SalautSámuel 
urat az osztrák-magyar-morva-cseh iz1·aelita község fő
rabbijáulsohasem alkalmazta. Tiltakozik tehát az ellen, 
hogy Salant rabbi aláirásá,baQ e s~"'va.kat: az askenáz 

tH* 



községek főrabbíja, a1kalmazza, és új ból kinyilatkoz
tatjuk, hogy nevezett rabbit sohasem alkalmaztuk köz
ségünk főrabbijául és ilyenül sohasem ismertük el. 

.Jeruzsálem, 1893. január 11. 
Az előZi ár6.ság . . . 

Aláírások. 
A •gáonok által helyeselt titkos ok», melynél fogva 

az •Ecz-Cbájim Talmud T6rá»-ba nem szabad a gyer
mekeket küldeni a következő . ~fontefiore, kimint isme
retes, a szentföldi bitrokonok sorsát szívén viselte, nem 
volt megelégedve a cbaluka r endszerrel. Ezt azonban 
mcgszüntetni nem lehetett, mert ez annyit j elent-ett 
volna, mint ezreket az éhhalálnak kitenni. Úgy gon
dolkozott tehát, hogy munkát kell adni az embereknek. 
De ez nem volt lehetséges, minthogy a bevándorolt 
zsidók az ország nyelvét nem ismerték. Hogy ezt lebe
tövé tegye, Balantnak száz fontot adott át azon igéret· 
tel, hogy ezt az összeget évente utalványozni fogja, ba 
a talmud-tőránál arabs tanitót alkalmaz. Salant elfo
ga.clta az ajánlatot és a talmud-tórán m egkezdték az 
a.ralJs nyelv tanítását. De egyszerre oly vihar keletke
zett Salant ellen, hogy majdnem elsöpörte. Salant 
kénytelen volt a vakbuzgóknak engedni, de ezzel nem 
elégedtek meg és külön iszurt adtak ki a talmud-tóra 
ellen. 

E nyilatkozatokat a fentemlített körlevélhez csatol
ták, a mi a község ellen egész vihart keltett. Sok ezer 
kolclulólevél, mely Halant aláírásával volt el1átva, tel
jesen tárgytalanná vált. Éles tollharcz keletkezett, me ly
nek színbelyét az ~jgyesült-Álla.mok területére is kiter
j~sztették. Az •általános gyülekezet fejei,. Sa.Jant fő-



rabbiságának rehabilitása mellett szálltak síkra a Balti
moreban megjelenő •Hapiszga• czímü hetilapban. -
A magyar község a J ernzsálemben megjelenő F rumkin 
által szerkesztett aChabaczéleth• 1893. január 13. szá
mában eztfelelte. •Az általános gyülekezet fejei • rágal
mazták a jeruzsálemi magyar községet és vádakkal és 
hazugságokkal halmoztak el bennünket, merl földijeink
hez intézett körlevelünkben tagadtuk, hogy Salant 
Sámuel ami rabbink volna. Ezt újbél tagadjuk, mert 
főrabbi csak az, a kit a város összes lakói szótöbbség
gel választ{)ttak, a mint az egész Izraélben szokásos. 
Salant maga is el fogja ismerni, hogy az összesaskenáz 
községek sohasem választották meg és azok a férfiak, 
a kik magukat az •általános gyülekezet fejei• -nek ne\e
zik, szintén nem lettek szótöbbséggel az összesaskenáz 
községtől választva. 

Nemsokára ez események után egy magyar pénz
váltó 14 éves fiát megházasította. Minthogy Salant 
Sámuellel üzleti összeköttetésben áll, a net'ezett rabbit 
kellett megbíznia az esketés végzésével. Az ünneplő 
közönség Salanttal élükön a német téren fekvő magyar 
Béth-Hamidrasba mentek, hogy ott amincha-imát el
végezzék, de azt zárva találták és rebus infectis vissza 
kellett térniök. 

Azóta az idők nagyot változtak. Salant rabbi, leg
alább a török hivatalnokok szemében, az askenáz köz· 
Régek chacham-basija. E rangemelés persze rendkívüli 
áldozatokba került. Az olvasót bizonyára érdekelni 
fogja, hogy kicsoda Salant Sámuel? Elmondunk róla 
egyet-mást. 

Salant 60 év előtt vándorolt be Lithvániá.ból ide, a 
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hova már előbb érkezett csodagyermek (<<ill új>>) voltá
nak híre. Konstantinápolyban találkozott Montefioré
vel, kinek kegyét megnyerte és 'későbben is megtar-
totta. 

Az as kenáz község ,J eruzsá.lomben 60 év előtt igen 
fiatal volt, alig volt minjanja. Annál hiresebbek voltak 
rabbi jai. Ki nem ismeri Auerbach vagy Kalisch er nevét? 
Salant ozoket túlélte ós végre mint a legidősebb, ozok 
örökóbe lépett. Ez időtől fogva jóléte egyre gyarapodott, 
l1abár szükaégről előbb aem panaszkodhatott, különö
Hen a rníg Montefiore élt. Ma Salantot gazdag ember
nek tar~ják. Jövedelmeit nem annyit·a községeitől húzza, 
mint inkáhh kcrülotétől, mclyhez az egész világ tarto
zik. Majdnom az öaszea jótékony adományok Német-, 
Oroszországhól éa Amerikából nz ő kezón mennek 
koroazti:il. Egészen az utolaó évekig nyugodt élete volt, 
az öaazea pártokkal jó viszonyt tartott fenn, de egyhez 
Hem tartozott. Vallásoa kérdésekben a könnyítések feló 
hu.jlik. Az iskoláknal< is engodmónyeket tenne, ha az 
ollcnfolek haragjától nem kellene tartani. Do az utolsó 
óvok ldizclolrnci iH nyomtalanul vonultak el fölötte, 80 
i~vo clu.czárn. életeröli ós el~ven, akár egy ifjú. Egy súlyos 
HzomoporÁ.czión nomrég szorencHóaon esott át. Igen ele
von társalgó ÓH ilyenkor egész teHto mozgásban van. 
JJegszívCf~ebbeu a boldogult Montefioréról beszólget éR 
a tengori utazás veszélyeiről, n1ely régi időben hat 
hétig tartott JcruzHtílombe. Midőn először llí.togat· 
tam rneg, n.zt mon<lta, hogy. immár lJH év óta tartóz
~oclik Jeruzsálomben, mire ezt a megjegyzéRt tettem: 
Ön már e földön érzi a paradicsomot, a Gan-Érlent 
(Oan hóhor Hzó, hotüinek számértéke: fi!l). Habbi Sántuel 
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Salantnak már keserií. napjai is voltak. Sok szjvfáj
dalmat okozott neki a Ben Jehuda-ügy. A ((Jüdiscbe 
Presse ,, 18D4. évi 2. számában azt írta, hogy Salant 
Eliásár cbacbam basival együtt a «Haczevi '> szerkesz
töjót, egy mellbeteg családapát a kormánynál mint 
árulót denuncziálta, minek következtében börtönbe 
került. A közlernény tnindenütt a legmélyebb megbot
ránl{ozást keltette és Salarrtot m inden olelalról a leg
keserűbb szemr ebányásokkal halmozták el. Akkor a 
mftgyar l\özség Salant pártjára állott, mely t ény a világ 
ítéletótjelentékenyen enyhítette. 

Két évvel később még sokkal hevesebb harcz kelet
kezett Salant ellen saját táborában. Salant ugyanis a 
Bikkur Ohólim és a Váad kol hakólelim számára egy 
iruokot szerzödtetett, kiről azt állították, hogy nem 
ológgé jámbor. Ettől a percztől kezdve az olhúnyt 
c1 hriski rabbi., mindazon pénzeket, melyek nála ezen 
intézetek számára befolytak, a Miszgab ladakh nevezetií. 
szefárd kórházhoz utalta. De ez m ég nem volt élegendö, 
rt V án d h: ol bakólelimnak a kegyelemdöfést akarták 
még megadni. Az alknlom nem V!íratott sokáig magára. 
M atr font HZÓ volt arról, hogy ez a kö7íség (V á ad) mikép 
k<·letkezott. l~ bből tt pénztt\,rból kapta az ott levő néhány 
t~moriloti zsidó iH aogé lyót. A'1! idők folyttJntin azonban 
tLz n.moriknitLk folszn.porodtak és non1 t~lw,rtak többé 
gonclnolu~llg al n,tt t't.l lnni, l<övettó1< n töhbi község péld•\
jtít <ís kiilön n.tnerikn.i község (kólé1) alapitását határoz
ták ol. Ax atneriktti konzul n torvet helyosPlte. Hogy 
az njonnuu n.1kotundó köxsóg lótjogosnltsl\gn. eli 'lner
t.N;H(•k, DiAl<in ra h hit, ki Atnerikt\.bn.n n n gy tekintély
llt•l\ ürvcndf'tt, l\ö ntyox(lte dwette nrrn, hogy ti Z umeri-
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kni l<ö9lst;g rn.bb ij úv11 vtUilA~tn.sRn. mog mn.gtU. l i}~ tt t( ny 
nr. új 1\ólelt. s9lcutoHíh,tto. A jontr.Htll o,nli l<?~aóg nn.gyohb 
részo e miatt 1mgy l tl.rm t'~t, osttpott OA nundkót rés~l'őJ 
un gy vo lt ttY~ clkoHol·orll H ÓH tL fo J~yo~ct()zó~. Egy sr. or 
vorC' l<NlóRrc i H kerill t "' dolog n. b n R ln r rt b bt b tí~t\brm . 
A tömeg nzt J,övctoltc, hogy rt rn,bbi M.volitsn. el om_bo
reit, 11 J<ik mindonnr k n z o len j. ]Tizen allot.loml<or tetto a 
rnbhiné n zon cn J lókezetes nyj latl<oztLtot, molyot beveze
tésünkben flmlitdtünlc A l)Cr sokáig húzóelott ós drngrL 
pónzbe került, mort, tLZ tLJnerikai ujAtLgol< azok pártjt1,ra 
tíllottnk, n, kik jobhan győzték pénzzol ós a harcznn,k 
csn k a bris ki t·u.bbi hn.ltUn. vetett vóget. A mn,gyn,r köz
ség c czivnkodástól tt\.vol 1nn,radt, hitr onnok vezető i 

n brislü ntbbi legbcnHöhb tisztelői voltn,k. L~ít:juk, hogy 
n, mngynr község vnJólmn hél{eAzeretö. 

VnJhísos tekintotben tt n1 agyar közr;óg szigorúhb 
valttmeunyi más kör.sógnél. Bzon R7~igorúsltg miátt több 
gúnynévvol illetik. Hendesen zolóMltnak (kannaim) 
ncve~il< öket. A c• Hn,cr.evi ,, többször gáncsolta szigorú
ságuknt, m1közbcn isn1ótelten lHtSZlHUta az <<Örült )) 
szót. Termé. zetes, hogy a község ezt a Sél·tést neln 
tü1·to, de a <' H n ezevin a.zzal védekezett, hogy ő n 
(•mesugáim ,, héber szóvtLl nem az őrülteket hanem a , 
túlzott11kn.t jelölte. t~r:; tényleg uünuen tisztelet mellett, 
111elyet a magyarok jámborsága inínt órezünk, nem 
tngadbatjuk, hogy némely követelésükben valóban túl
zottal<. 

A magyar község az iskolának esküdt ellensége. Még 
most. is ragaszkodik azon chérembez, melyet a r égi 
rn.hbtk a Laemmel-iskola ellen künondottu,k, midőn 
Frnnld L. A. az ötvenes években alapította. Ezen ex-
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komrnuniJ< I'~c~ i <'> H~orint, ha három tftnuló ogyULt tanít
tntik, lll LÍr iakolúnal< tel<intondö. l•jgy, vagy kcttőuok 
ft~onbu.n meg vn.n enge<.lvo, lH>gy vi l úgi tudományokkal 
foglalkozzók. Ez világoau.n ki van f'cj o~vc az 1878-ban 

rnc~gújitott chórembon. A'l. alúlhottuk között u magyur 
l<ólelróHzóröl SennonfeJel és Wu.Uem;tcin nevc•it talál
juk. Ncnl órtjük, hogy a rógiok minő jogon mondhat
tált ki a cbéremot. De nom alu~rju1< e helyen ezt a kér· 
<lést fhtatni. Bonnonfeld rabbi f1Z {l,rvaháznak is cllen
sógo, és po dig azórt, me rt (c az árváknak a törvényAzók 
{~v. atyjnk1> . Azonbn.n ,Jeruzst\loml>en aok ro.bbikollégium 
vnn, hát meJyiknek alutrná u.lárcnclelni? Vagy l<övctel
tél<-e vala.hft a rabbik, hogy az iskolák és hn,sonló inté
zetek az ő felügyeletüle alá belyeztessenek? Vajjon ncnt 
kellett-c a j eruzHálemiekro a cbal u){án kívül minden 
jótéteményt 1·cl.crőszakolni ? Sok mindenféle máskép 
~uJana 1na, ha a r abbik nem játszottál< volna el tekin 
télyüket. Lesz még alkalm unk e kérdésről beszélni és 
itt csak azt j egyezzük meg, hogy elmulasztották meg
rn.gadni a kedvező pillanatot. 

A magyar község sohascm mulnsztjtt el, hogy honfiúi 
érzelmeinek kifejezést acljon. Szeretett királynénk meg
rendítő halála itt általános részvétet keltett. A gyász
hír, melyet a félárboezra eresztett zászlók hirdettek, 
úgy hatott mindenkire, mint villám derült égből. Tisri 
harmadik napján, Gedalja j eruzsálemi holytartó meg
gyilkolásának emléknapján, a község gyászisten tisztele· 
tet rendezett. A gyászbeszédet ~onnenfeld rabbi tnrtottn 
ós minden szemben könny csillogott, midőn tt szimok 
mege1nlítette, hogy n legdcrclu~hh, a lcgfcnsé·gcschh ~ 
a legártn.tlnnabb nő ayilkos kéz 1tltal C'sett cl. 

b· 
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Ö felsége ötYenéves jubileuma alkalmából a magyar 
község a galicziai községgel egyetemben a.lapítványt 
létesít, melyböl minden évben szegény menyasszonyo
kat fognak segélyezni. Dr. D'Arbela, a jeruzsálemi Roth
schild kórház főorvos a ajánlatára Rothschild báró Páris
ból nagyobb összeget ajándékozott e czélra, minthogy 
ez a kórház az osztrák-magyar konzulátus védnöksége 
alatt áll. 

A zsidóság keblében, fájdalom, viszályok dúlnak, de 
bármennyire idegenedtek is el egyes tagjai egymástól, 
bármily messzire legyenek is szétszórva, egy érzés egye
síti öket: a trón és haza irá.nti szeretet . 

.Te}·uz. álent. Dr. Gtt-vünhut Lázár. 

ATTILA KARDJA. 

« ~Iagyarországnak még a XI. században megvol t, 
vagy legalá bb úgy hitte, hogy megvolt, Attila egy igen 
becses ereklyéje, t. i. kardja, mely, mint beszélték, nem 
más volt, mint a régi scythák bálványa, a P.:la'rs kardja, 
melyet egykor egy vérző ünője nyomán fedezett fel egy 
pásztor, s kiásván a földből, a hún királyhoz vitt, kinek 
azután e kard igen kedves fegyvere lett.» (Thierry A., 
Attiút-mandák. ford. Szabó Károly, Pest, 1864, 166.1.). 

A monda - egyelőre mondának nevezzük a fenti 
történetet - legelőször P r is c us R h e t o r mií v ében for
dul elő, azon görögirónaka müvében, ki, mint tudjuk, 
kö\·etségben járt Attila udvaránál és az ott történt 
eseményekről nagyon jól tájékozódott. Priscustól a 
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mondát átveszi J ord a nis, agótok viselt dolgainak az 
írója, és mi ro ost má.r csakis J ordanis müvéböl ismer
jük, roiután Prjscus munkájának e része elveszett. Így 
aztán nem lehet tudni, vajjon már Priscus, a korona
tanú, azon ·kívül, hogy azt állítja ama kardról, hogy a 

1VJars kardja volt, m ég Attilának ebbeli bitéről is szól-e, 
vagy csak J or-d an i s az, ki erről szól, a ki pedig az ese
roénynél jóval késöbb élt és a ki a régi mondát már a 
magáéból megtoldhatta egy vonással, azzal, hogy ama 
bizonyos kardot Attila maga is hatalma jelének tartotta. 
Azt kellene nekünk ugyanis megtudnunk, hogy mely 
okból örült meg Attilla a talált kardnak; belejátszott-e 
a vallásos - vagy ba úgy tetszik, a babonás - moti
vum, vagy sokkal egyszerübb oka van örömének, az, 
hogy jó pengéjü, szokatlanúl jó pengéjü kardhoz jut
tatta a szerenesés véletlen ? 

Azt vélem, hogy Priscus, a szemtanu, sokkal jobban 
ismerte a húnokat, mintsem hogy a hún eszmemenet 
ismertetésénél oly telj esen idegen képzethe csapna át, 
minő a Mars, a háboru istenének fogalma. Mi köze a 
bún ember vallásának e görög-latin istenséghez ? Ha a 
búnnak valóban volna badistene és ha a talált kardot 
valóban a hadistentől származónak hitték volna, akkor 
Priscus, a azorgos figyelő, nem ronlasztotta volna el e 
hadistent a maga valódi, a hún ~nevénél említeni, a 
mely esetben a késöbb iró Jordanis is tudhatta volna e 
nevet. Abból, hogy a görög és latin iró az állítólagos 
hún istenségnek lati11 nevet ad, azt következtetem, 
hogy ez a vonás egészen a sajátjuk. A kard tiszteletben 
tartásának oka Priscusnál a kinek müvét csak kivona-

' 
tosan birjuk, bizonyára hún fogalmakkal is meg volt 
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adva. Do föltéve azt a valószínűtlen esetet, hogy még 
a jól informált Priscus is görög ember létére csak Ares 
kardjának állitotta Attila kardját - tudjuk, a görög s 
latin irók szar ették átváltoztatni az idegen mythoso
kat - még akkor is legfeljebb egy magyarázó vonással 
van dolgunk, malyről mindig föltehetjük, hogy nem 
találta el a valót, és az idegen kifej ezéssel idegen kép
zetet visz be a bún mondába. 

Egy zsidó forrás alapján, gondolom, megtalálhatjuk 
a valódi okát annak, hogy Attila oly nagyra becsülte 
nma kardot. 

<<Az ot~szágnak egy nagyja egyszer hindu kardot 
tnlált, melyh ez fogható nincs a v/Zágon. Úgy .gondolta 
magában, hogy ez csakis a királyt illetheti meg. Mit 
tett ? Ajándékba hozta a királynak. Erre a király : V ág
játok le vele a fejét! » (Midrás Tanchúma, vaethchannan 
szakasz, 6. czikk, Rabbi Abáhú nevében. Ugyanigy a 
Buber-féle Tanchúmában. A Rabba.-midrásban, Deu
teronómium c. 9, 6, hiányzik azon lényeges vonás, 
hogy talált kard volt. V. ö. Jalktd Deut. § 541). 

A hún-monda és amidrásnak ezen példázata (másál) 
között meglepő a hasonlatosság. Mindkét esetben talál
ják a kardot és mindkét esetben a találó úgy vélekedik, 
hogy a talált jószág csak a királyt illeti meg. Nyilván oly 
annyira becses volt, hogy nem illett volna közönséges 
em hernek kezébe. A midrás ezt úgy fej ez i ki, hogy ama 
kardhoz nem volt hasonló a kerek földön. N agy dolog 
ez, mikor csak egy kardról van szó. A midrás alapján 
megtudj uk, b ogy lehetett oly kard, me ly unikum volt 
nz egész világon. A ki ismeri a midrás természetét, 
nz tudja, h ogy n mi<háR })éldázatai az életből vannak 
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véve és ha nem is egy bizonyos megtörtént dologra, de 
mindenesetre megtörténhető, sőt sokszor megtörtént 
dologra vonatkoznak. 

Amidrás példázata vagy száz évvel idősebb mint az 
Attila-kard eseménye. Ha az ind kard már akkor oly 
ritka volt, hogy még királyok sem birták megszerezni, 
ba csak a szerenesés véletlen kezükre nem játszott, 
akkor Attila idejében, a népvándorlás ezer veszedelmei 
közepette, a kereskedés pangása és a hajózás bizony
talansága közben, az ind kard megszerzése bizonyára 
még nehezebb dolog volt. Ennél fogva egy Attila kor
beli ind kardról még csak több joggal lehetne elmon
dani: nincsen párja a földön. Hátha indiai kard volna 
ama bizonyos talált kard és Attila előtt azért volt oly 
nagy becse? 

Ámde nézzük elŐbb, mit mondanak fon·ásaink az ind 
kardról. Az indiai vas és aczél már a távol ókorban 
hires (Periplus maris Eryth1·rei 6, p. 42 Fabricius, 
Strabo, 15, 718). Az indiai vasat külön fölemlíti a tal
mud is (Abóda zára 16 a). Wootz- magyar nevét nem 
tudom - név alatt még mai napság is kitünő aczélt 
nyernek Indiában, melynek igen nagy a keménysége 
és jó késeket szolgáltat (Hallei reál-encyclopredia, Eisen 
czikkben). Analógia kedvéért föl lehet hozni, hogy az 
az ind gyolcs, melyet a jeruzsálemi főpap az engesztelő 
nap estéjén magára öltött, nyolczszáz aranyba került 
(Misna J ó ma III, 7), a, mi az ókoTban szörnyü sok pénz. 
India különben örök idők óta a nagy kincsek, a csodá
latos dolgok mesés országa, és így az ott készített kard 
is mesés értékü lehetett. 

Úgy látszik, hogy Attila kardja csakugyan magában 



véve is értól<es lehetett, nem csupán a lJozzá fűződő 
lmbont\.H h it m i att. Il a ca ak n,molyan fö leiből kiásott, 
roY.scl •ís, l)O rhtdozó, 1n úzeumba való fogyverdarab lett 
volna, nern lehet ól'teni , hogy l> ec~ülhették a kenJsztény 
n1 t~gym:ok móg n XL Az;ízadban is oly nagyra, hisz a 
pog~iny hi tben gyökel'oz() értéke eldror már megszünt. 
1•1 knrdot Salamon kir ~Uy anyja 1060-ban baj or Ottó
un.lt t"tj t\uclókozzu. : képzelbetö-e mármost, hogy a lovag
kornak vil'ágzáea idejében valamely herezeg olyan 
tompn, törólwny l<nrdot fityegtot oldnJáH, melylyel ha
<htko?:ni, vágni, ölni nem lehet? Ottótól a kard IV. Hen
rik császá1· hirtok{~ba jutott, a ki azt Luitpold herczeg
n<.'l\ nj 1\ndélwzta., éA ennél az utolsó birtokosnál be is 
bizonyult a ),ardnak fatalis ereje, mert agyonszúrta 
gtu-:dó.j1it, midőn az lováról lebukott. Ez n etn történ
hetjk mog oly lutrddal, mely legalább is félezer éves 
volt óa n, moly m1tl' nzolőtt, ki tudja meddig, a földben 
o1aisvlt porladozott. <tKülönben biztosra vehetjül\, úgy
ruond ogy történetírónk (Pauler Gy., A magyar ne-mzet 
lö1·lé11ele az Á1'[Hidhcízi kh·dlyok alatt, I, 555), hogy 
Ottó hcrczeguek, kinek Salamonék annyit köszöntek, 
uo:..1 n.dtak valami értéktelen njándékot, melynek csak 
a uómctel< kölcBönöztek valami imaginarius becse t.,, 
ivlóg jobban, mint a bún-magyar kapcsolat, van az 
njiltHl<'kozü.s ténye által az bebizonyítva, hogy az ajándé
kozott tárgynak értékesnek, fölötte nagyon értéke~nek 
kellett lennie. Ugyancsak e történetírónk felemlíti azt 
nz érdekes n.nalógiát, hogy ép ez időtájt vádolják 
Günther bambergi püspököt, hogy inkább foglalkozik 
I~tzellel ós Amnlnnggal, mint Szent-Ágostonnal - és 
vajjon a nibelungok hires kardja nem-e épen a1·ról 
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hires, hogy jól vágott és jól talált? Igaz, hogy az Ottó 
h orezeg kardja nem okvetlenül azonos Attila kardj ával, 
csak úgy «mondották )) Attila kardjának (1v1arczali H ., a 
Szilágyi S. szerkesztette Történetben, II, 73), de a mi 
czélunkra elég, ha csak Attila kardjának képzelték; 
már így is következik, hogy Attila kardját magában 
véve becsesnek, jó élünek kellett képzelniök, vagy, a 
mint a midrás m onclja, indiai vasból volt és az jó kar
dot adott. 

A történetnek több oka van tényleges értékekkel 
számolni, mint a hit és babona elmosódott képzeteivel. 
Megtalál ván Attila kard j a j elességén ek egyszer ü ma· 
gya1·ázatát, minek folyamodnánk más magyarázathoz? 
Történeti tény, hogy Attila oly kardot forgatott kezé 
ben, melyet a szerenesés véletlen juttatott birtokába; 
minden egyéb, mely még a kardhoz fűződik, a babonás 
hit, mely környékezte, a világuralomnak vele j áró biz
tosítéka - ez már csak magyarázat, következtetés, 
okoskodás. Amit Jordanis a kard értékéről ír, hogy t. i. 
Mars kardjának hitték, már ezen kifejezésnél fogva 
elárulja magát, mint önkényes okoskodást, melyhez 
magának a hún népnek semmi köze. Hogy a húnok a 
kardot vallásos módon tisztelték volna, épenséggel nem 
tünik ki Jordanis szavaiból, hisz ő csak azt mondja, 
hogy a húnok kh·ályai tartották szentnek (sacer apud 
scytharum reges), nem pedig a hún nép. Ez nagy 
különbség, melyet hazai kutatóink, úgy látszik, nem 
vettek tekintetbe (l. N agy Géza értekezését, Etnog1·aphia 
V, 1894, 309). Jordanis még utóbb is csak Attila kép
zelődéséről szól, mely szerint ő most már az egész 
\il1\g fejedelme é · a l1áboru ura. l\[cgengccljük, hogy 



_\ttila 1gy "félekedett, T'R:t' hogy il:yen Yéleményt ter
jesztett. de abból n hún nép \allására nem kö,etkezik 
emmi. Ha pedig 'aló ágos bizonyíték biján egyszerüen 

atruhazzuk a búnokra azt, a mit a s:.ittyákról tudunk, 
a kiknél t. i. csakugyan isteni tiszteletet ad tak egyes 
bizonyos \askardoknak úgy előáll a kérdés, miért kellett 
azt az istenített kardot Attila jdejében találni? Úgy 
Ht rorloto-., mint Auuuianu.s Jfa1'cellinus azt mondják, 
hoR' a szittyák kerül e tenként állítottak maguknak 
isteni kardot tL Etluwgr·aphia i. h.) : honnan van 
mégis, hogy Attila idejében csak egyetlen egy ilyen 
kard \Olt és azt is előbb meg kellett találni ? Hisz az 
ó idejében óriási nagy \Olt a bún birodalom, a mely
ben igen sok lehetett a kerület és így sok volt a kard 
is! Semmiesetre sem tisztelték tehát a húnok a kardot 
olyan módon, mint a szittyák, és így elesik az a magya
rázat. melyet Attila kardjának jelességéröl edrugelé 
adtak . 

.! midrás útbaigazitását kö,etve, mind ezen nehéz
ségeket kikeröljük. A húnok y-aJamikor, talán ezer 
érrel is Attila elött, I n d i á b a n laktak t L Stein M. Aurél, 
.. 4. fehér Hú.nok é. ·?·okoulih'ZSek indiai szereplése, külön
lenyomat a •Budapesti Szemle• XCI. kötetéből, Buda
pest l 897 t, amely szereplésnek \iszhangját krónikáink
ban is megtaláljuk (Krausz 8., Nen1zeti krónikáink 
bibliai uouatkozásai. Budapest, 1898, 45. l.). Indiában 
minden búnnak leheteU •ind• kardja: ezer é'vel 
késöbb már a királynak sem volt a nemes aczélból 
való fegyTere, de a mitlön a szerenesés véletlen kezébe 
játszott egyet, rögtön fölélénkültek az ösi emlékek ~s 
a talált jószágo~ nagy becsben tartotta. Mintha csak 
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hírt kapott volna az ősi hazából a dicső ősöktől - úgy 
l.uüott rá ez az esemény; nem csoda tehát, ba fölébredt 
benne a babonás hit, hogy ez a fegyver egyenesen arra 
,aló és azért került hozzá, hogy vele meghódítsa a 
-rilágot. 

Zsidó forrásunk adata, látni való, az Attila kardjá
nak történetét mindenképen jól illusztrálja. Van azon
ban egy pont, mely a két adatban nagyon eltérő egy
mástól és azért magyarázatra szorul. A midrás szerint 
a király megölette azt, a ki neki a talált kardot aján
dékba adja. És mit tesz Attila? J ordanis szerint Attila 
megjutalmazta az ajándékozó pásztort, «már mint 
hogy ö - Attila- nagylelkű volh. Ez adat hiteles
ségében okom van kételkedni. Jordanis itt ép úgy a 

. maga szakállára okoskodik, mint a ka1·d tiszteletének 
megokolásánáL Azt tartom ugyanis, hogy Attilát job
ban ítéljük meg, ba föltételezzük, hogy ö nyomban 
ki,égeztette azt a hü embert. A régi szittyák ellemelni 
szokták legkedvesebb embereiket, nem megjutalmazni. 
Hogy fegyverükkel, a mi pedig mindenek fölött kedves 
volt a szittyának, azt tették, annak már a Szentirásban 
van nyoma (Ezékiel XXXII, 27), de ugyancsak J ordanis 
arról tudósít minket, hogy midön Attjla meghaJt, vele 
együtt eltemették azokat, a kik a temetésen részt vet
tek, \agy, a hogy ez állítást fölfogják (A tnagyar 
JVtnzet lörtéoete, I,CCCXXVII), eltemették legbí,ebb 
szolgáit és csatlósait. A b ü szolgák és csatlósok, úgy 
látszik, megtiszteltetésnek vették, ha unikkal egyült 
meghalhattak, d e ép úgy lehetséges az is, hogy meg
tiszteltetésnek vették, ha to·ukért haltak meg. A midrás 
alapján merem tehát á.llítani, hogy Attila egy zeriien 

--~~A~z~rurr- É•köQ1Te 1899. ____ ~ ______ :!0 __ ~-
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megölette azt a hi1 embert, és így ebben a pontban is 
hasonlatosság uralkodik a két rendbeli adat között. Azt 
ugyanis, hogy a midrásbeli királynak országnagy, a 
bún királynak pedig pásztor hozza a kardot, eltérésnek 
venni nem lehet. Az egész monda- és mesevilágon 
végig huzódik az a vonás, hogy a féltett kincs meg
találója vagy a féltett tárgy készítője halállal tartozik 
a titok megőrzését biztositani, és e tekintetben bizo
nyára Attila sem vallott tisztultabb nézeteket. A féltett 
kincs megtalálójának halála ép úgy valami, mint mon
dani szokás, << magasabb " államraison műve lehetett, 
mint a hogy államraison volt Attilának azon híreszte
lése, hogy a karel csodála tos erővel ruházza őt fel ; 
magáról a bún nép1·ől a csodakard hitét bebizonyított
nak el nem ismerhetjük. 

Hogy Attila kardjából csodadolog válj on, ahhoz még 
századok kellettek, és különösen kellett hozzá a közép
kori lovagiasság sajátos világa. A dolog j obb megérté
sére és mivel csodakardok a német mondavilágban is 
szerepelnek, hadd idézzem itt U h l an d szavait: «Als 
noch derreisige Held einer wandeinden Burg zu ver
gleichen war, als der volle Harnisch einen Theil seiner 
Person auszumachen scbien, da gebührte den Gegen
stanclen dieser Auerüstung alierdinga eine Stelle im 
Kreise der durell wechselseitige Treue verbürgten Ge
nossenschaft. Sie waren nicht totes, willenloses W erk
zeng, sie erschienen belebt, von damonischen Kraften 
beseelt, sie waren Zeugen und Symbole der wichtigsten 
Handinngen des Lebens, innig befreundete GeHihrten 
in Not un Tod. l) A fegyverek roppant becse különben 
feltalálható a vitéz arabsoknál is, és Sámuel ben Adija 
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-
esete a zsidók történetéből is ismer etes. A nézetek ily 
sajátos alakulásánál fogva érthető, hogy Attila kardjá
nak, mely oly félelmetessé tette magát, d::emonikus 
erőt tulajdonítottak. Azt tartom azonban, hogy a közép
kornak vall á s os jellege még annál is jobban hozzá
járult Attila kardjának dicsőítéséhez. A bibliában gya
kori azon kifejezés, hogy <<Isten kardja11; p. o. <<az Úr 
kardja tele van vérrel» (Jezsájás XXXIV, 6), vagy <<az 
Úr kardja emészt a föld végétől a föld végéig11 (Jere
miás XII, 12), sőt ennél a prófétánál (XL VII, 6) a kard 
mint valami személy egyenesen megszólíttatik: <~ Üh, 

Úrnak kardja te, még meddig nem nyugszol, huzódjál 
be hüvelyedbe, nyugtasd magad és ma1·adj veszteg! 11 

Értelme természetesen az, hogy Isten, a történet ura, 
az egyik vagy másik népet fegyverül használja föl, 
hogy az emberek közt végrehajtsa ítéletét. Attila kard
j át is csak azért tartották <<lsten)) kardjának, mivel 
Attilát magát az i steni végze t végrehaj tó j á nak 
t ekin tették. És ez nem puszta föltevés, mert analóg 
esetre utalhatunk rá. Hozzá vagyunk szokva Attilát 
ulsten ostora11 névvel jelölni. Ez a fogalom csak a 
VIII. században keletkezett, tehát jóval későbben, mint 
Attila szereplésének ideje. És vajjon mi lehet e fogalom
nak alapj a ? A biblia! A legenda azt beszéli, hogy a 
bún katonák a catalauni ütközet elötti napon egy 
remetét fogtak el és a király elé vezették. Attila kérdi 
őt, hogy melyik fél részére fog eidölni a győzelem. «Te 
Isten ostora vagy, mond a 1·emete, de Isten ha akarja, 
azéttöri boszúja eszközét. •) Thierry helyesen rámutat, 
hogy ez nem egyéb, mint Ézsajás próféta egy helyének 
variatiója. Ézsajás Assurt nevezi Isten haragja vessze-

:lW· 
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j énok (X, 5), de c1 a vessző avagy felemeli -e magát azok 
ollon, a },ik azt forgatják ? mikor a pálczát felemelik , 
avagy nem fa-e az ?n (X, 15. J.J. Petz Gedeon, A rnagy((r 
hú11monda, Bud&pest 1885, 52. l.) Széltében hosszában 
beazélünk Attiláról mint l sten oatorá1·ól, sőt 1H3sőbb a 
magyarok magukt·a alkalmazták e kifejezóet, és a ki· 
fejezés még sem ogyéb, mint bibliai reminisoentia. Így 
vagyunk, nózetem szerint, a hadisten kardjával iH. 
Most már általánosan mondjuk, hogy Attila a hadisten 
kardjának birtokában volt: Attiirt maga és az ő kor· 
társai alig boazóltek igy. A bibliával blzaturált keresz
tóny középkor, rnely Attilát Iaten ostorának tekintette, 
oz a kor Attila rettenetes kardját aotn birta máskó1) 
jelölni, mint úgy, hogy lsten katdja. ~Jrdeltea , hogy 
móg ogy mult századbeli magyar iró ü; annyira bibliai 
nézetokbon mozog, hogy n német hőamondtL rni tlinu 
novü kardját Józaua kardjávu,l hasonlitjtt ÖHRíW 

(l>etz G., Nyelvör 1898, 24:t l.), azf1z alkoJmaeint n 
Józsuának mutatkozö ctngyalna)c ku.r(ljávu.l (Józsua 
V, 1 B). 

Végezetül fölomlítorn, hogy körülbelül ugyanttkl<or, 
midőn Attila kardjának iRteni o1·odot6r6l azóló kó1)zot 
alakult, ugyanakkor a zAidóRág ltöróhou az n kópr,ot 
keletkezett, hogy M6zesncl< n csipkobokorban ogy lm.r<l 
tárult föl, melylyel Mózos a maga cH od tttotteit éR ha· 
talmaRságait mívelto volna ós a molylyol kiil'tottu. a 
haszorkányokat (az orröl szóló könyvet ujonnan kiadtn~ 
Oastor) . .Mgyébként a rege csak MózcH IJO~jd.r6l beszól, 
úgy hítszik azonban, hogy később, n luíboruH időkbon, 
a botot, a pásztoreágnak e békéH Hymbolumát, fölcserél
ték a háboru eszközével, t~ karddal: nngy dolgol< oz 



időté.jt már cr;ak a kaxd által történnek ... Ilyen az 
emberi észjáráA. 

Budapest. J)r·. l<t·au.~z , ·rím~(el. 

, 
DANIEL. 

Mögötte néma megdöbbenés maradt, 
Félvo lritérő nóp közt sz6tlan 11alu.dt. 
Sértotlonül mont, nom órte bántalom; 
Az ige orB, az ige bntalom l 

+-
Hii.borgó szivvel indúlt, hogy belépne 
Félelmoshírü N agy király elébo ; 
OroszUtnszörnyelt klSszobrai közén 
Hápn.dt arczczal éA erlSs s~dvvel bomón. 

Uomlok1~n bon1, azomóbon fény ragyog, 
El8tto törpók ft rettegett tHtgyok, 
És meggyl>zBdós egyetlen, ami zent, 
Ur az Igazság lonn a a magasba fent l 

Kimondftni jött a szót, tnely dönt, les\tjt, 
A'!. ignú'.ságot, n1oly föllobbantvn., gyújt 
Sötót jó~Hgó t, a moly szíven tn.hll, 
,J {)jön nyomában btir kínpad tiizhaltU l 

~ ~ 

H n zor<lon zsu.rnok nyttjf\sau f(iz szavat: 
«,T6!i r kit n.z i9ton rojtelméhe nvat r 
Tahl.n oloHzlod l<'lkeul u1illy há.nnt.U. I 
N óz<l o t.\.lt.o~ok szógyonvn.ijott. haclát r 
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Álmot láttam » - mond és arcza lesz sötét 
' «Álmot láttam ~t - mond zordul tekintve szét: 

«Hatalmas erős tölgy nőtt föl az égig, 
Sndara látszott a világon végig. 

Lomhozata dús, gyümölcse oly mesés, 
A mindenséget táplálni nem kevés ; 
Alatta tenyész minden élő állat , 
Lombjában fészkel a hangos madá1·hail. 

8 mély borulatban leszállva a menybül 
Isteni Hírnök dörgő szava zendiil: 
«Kész az itélet, megérik az átok, 
Zúzzátok - úgymond - döntsétek, vágjátok! 

Recsegő ága.k hulljanak a. porba .• 
Viruló lombjuk a sárba tiporva, 
Sátrából féh·e fusson minden Állat, 
Riogva zülljön rebbenő madárbach. 

Vad álmot láttam Én N a bo néd király ! 
S mint hajós népet a sikongó sirály 
:Megrémít e kép, rám száll vad félelem, 
Mig álmom oldva nincs, nyugtom nem lelem)), 

Halántékára verejték gyöngye gyiil, 
Eltorzult arczán a gőg gonddal vegyiH : 
«E rémlátást fejtsd meg, Isten embere l 
E rémlátást üzd el bűbáj meste1·e l• 

ie 

Szót emel az lSsz s tekintete lángol, 
Arczán fájdalom mint bensiS fullánktól: 
«Halandó férgek hallgassátok szavam, 
N agy ok fölött az Égnek hatalma van l 
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Előtte porb~\ Yih anópek ra<fyjn ! 
Erő ek karját a. gyöugl'>ku k ndjtl l 
.-\hnod fejtésüt bn.Ud! ~lE?ly földt(l lt~pott . 

]~rczszn.vt\ n.ng~~nl: nz I~teuit l t l 

n. btltn.lm.as lomb. m l. J fölu:últ ll ?. l'~gi~, 

Árnya. t boritvo. n. v i hí gon végig. 
~lcly nlatt t enyész mincleu t'lö tHlut, 
És s1i torában fé z kel n, nu\tlthhnd. 

M olynek ágai lchnllnnk t\ porhn 
virágn. l<~szon n stb-bo. t:iporvn., 

.!\ l int hitvóJ.1y p rnyo, mint földr gth:olt, lom.: 
Üs zeomlandó 6rj t\ biradnlom l 

Kész az itélet, meaórik nz fitole 
Köszörült foj , zók dönt ótek, vá aj1Hok l 
.1\l olyről kérdoztM, n1olyhoz títok 1·ngntl , 
Ki irtandó tö1·1.s- Tr ua gy h"iJ·úly waaatl !» 

* 
.l\ lögöttc némllt 1negdöbbenés n'IJU'n<l, 
~,ól vo ki tér6 IH~ p köz t szótln.u l ut hul, 
Főlelem nólk{il; n om st'tjtd l\ ht\utn.lom. 

A1. ige er(), n,z ig( hatnlom l 

Lugos. 

:u t 

/)1·. 1/cmtllt'l' Simc>o. 



A liiTinHAGYOTT. 
( f.ilotJ<óp). 

l. 

Valn.l10l, a magyn r felvidél< egyik elhagyatott, világ-
tú l lztírt fn,lujríban Az iHetett. A mil<or a nyolczadik 
napon Ábl'ahl\,nl HzövotHégéhe ünnepélyes módon föl
vt',totett: nz n n alJ HogőhLlva zsidó közRégében esemény- . 
Hzt'unbn 1nont. Mcrt a gyermek atyja Reb Mendel a 
j inn borok között is jámbor volt. 

zitlnH, erőtelj es férfiú volt Heh Mendel abban az 
iclöb n még. n. tuikor ogyetlen fiúgyermeke született. 
l~~loté t OHttlitdja fentnrtáRt\uak és a tóra tanulmrínyának 
Azentelte. ~-,önn n bogyi erdők rengetegében tót munká
Hnivnl fáknt döntotett le, a miket nztán ritka beosületes
H 'ggol Azoigáitatott át az el'Clők tulajdonosának: a falu 
kn~tólyabnn lakó bárónnk. Ö maga az uraságnak föl 
h\Hen tneghizott~jn ós foltigyelője volt. Bizony-bizony a 
günozöl szakore fönn a mennyboltozatnak országútján 
mc.\g nem haladt na.gyon 1nesszire az ő csillagkerekeivel 
\)s u.z ö fényes kooflirúdjtíval, a mikor Reb Mendel már 
t·cgen tn(lgimádko.zott, összeboJtogatta a tefillin szijjait 
{' ~ n. pirkalló napsugár már ott találta a fenyvesek 
l'iUthuai között. Htít még o. mikor téli hajnaion jár föl 

lendel bt\c i az ö erdeibe! Ilyenkor álmos még az 
óno~ fC'lle~ckh6l nagy nehezen föltápászkodó nap s a 
hC'~y~k ormn. t\tlmth\n ködbe van burkolva. Szöges, 
ht\g_Yu\ft..qr.ó hotja\t hcll'süllye~ztvc n lu-.vn...:; feljáróbn., 
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úgy kapaszkodott föl lihegve a ~eredek lejtőkön, de 
semminemü időjárás förgetege v1ssza nem tartotta 
kötelessége teljesítésétől. 

Szóval Beb Mendel nehezen kereste meg a minden-
napi kenyerét. És hogy ehhez a kenyérhez nagy ünne
pekkor egy kis kalács is jusson, a felesége : Chane a z
szony be-be járogatott az ö bizott ludjaival, czifra pánt
likával és garasos gyolcscsal a közeli városba vásárok 
alkalmával. 

N agy nap volt tehát a Mendelék életében a gólya 
mcgielenésének napja. Most már van: a kiért érdemes 
fáradni és verődni. Most már nem lesz többé hideg a 
fenyvesek legfagyosabb hajnala sem. Most már van 
kiért reménykedni, s a ki miatt a jövőbe bizvást lehet 
nézni. 

Regöfalva zsidó községe a «szúde•> napján egyhan
gulag kimondotta, hogy a kis Méirböl, a Mendel fiából 
nagy ember lesz okvetlenül. Nem mintha értettek 
volna a kraneologia titokzatos tanához, s a gyermek 
koponyacsontj ainak alakulásából olvasták volna ki a 
jövendőt, nem is mintha a kabbala sejtelme útl'esztöi
ben találták volna meg az új hitközeégi tag pálya
futásának leírását, hanem egyszerűen azért, mivel a kis 
l\Iéir nagyapja (áldás az igazságos emlékezet-ének!) 
híres 1·abbi volt Izraélben. Regöfalvában élt, müködött, 
t~~ult és tanított a czádik. Akkonban Regöfal va virágzó 
"JlSUV•> volt még. A (c rov fün Regede1> neve varázs
hatással volt a szent tan üde forrásai után szomju
hozó bócherokra. Ros-Hasonó előtt, Elul havában a 
tcreg~dei » jesiba növendékei százával bolyongták be nz 
orszagot •lisztet gyűjteni a t<)ráboz u. ~fert hiá.httl ha 
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•ninc en liszt, nincsen tóra sem» . Amint őszidőben 
csöndesen röpköd széjjel az alig libbenö szellő szár
nyain, az elhanyatlott nyálidöszak azétrongyolott 
virágos köpenyének foszlányszáJa : az ökörnyál, akké
pen lebbentek ünnepek előtt országszerte a regedei 
bócherok ccpajeszeü szerteszéjjel, es föl-föltünedeztek 
széles e honnak minden községében. És ha héber irá
saik hitelesen bizonyíták, hogy a paj eszek boldog 
tulaj d onosai csakugyan a regedei ró v tanítványai, 
akkor nem volt olyan keményszívű egylet, avagy bal
bósz Izraelben, a ki ki ne húzta volna a kezét a zsebé
ből , hogy adományával elősegítse a tóra fel virágzását
Regede felől. <c Ó h j aj azok miatt, a kik el vesztenek, é 
helyükbe más nem találtatik,,! A regedei ró v-ot az an
gyalok az égben megreclamálták - egyik gyászszónok 
cc heszped 1> (sirató beszéd)-je -szerint- mivel az égben 
a talmud egyes nehéz helyei fölött nagy vita támadt 
közöttük, és szükségük volt az ő világos, homálytosz
lató magyarázatára. Azóta föloszlott a regedei jesiba, 
de a régi szellem azért megmaradt a hitközségben. 

Maga Re b Mendel is (c sz ép Iamden )) , jelentékeny 
talmudi kapaczitás volt községében. Ha szombat dél
utánonként a halhatim összegyűltek az apja utódjánál, 
a 1·abbi házában, és ha a vita hevesre gyulladt, ha még 
c< mincha., után is tovább folytatták a szellemi turnust, 
a Reb Mendel véleménye mázsás súlylyal birt, és 
mikor az ő magyarázata az ő sajátságosan éneklő, me
részen lejtő hangján megcsendült, akkor a vitázók el
csöndesedtek, és hallgatták figyelemmel egészen addig, 
a mig a. <cszombati királyné» künn az alkonyi homály ha 
l)urkolt hegyek felől csillagos· botjával megkoczogtatta 
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hátuk roögött n,z ablaliot arra intv öket hoay ki 'r.it~k 
el öt távozó útjára a <d edovid boru cb» bú c uzó dn.lla
roá\al szagos fiiszen ·el, si teregve · gö borraL 

A kis Méii· paszitájó.n tehát naay Yolt t\Z orom. 
A regedei róv-nak zelleme vi, ~zaj ár. Mert «i(jú \Oltalll~ 
meg is öregedtem - mondjn a jámbor imádság - dt' 
sohasem láttam azt, hogy n. jámbor n tóra kenyere 
nélkül zükölködött volna, és hogy a magzatja ker sto 
volna a tannak táplálékát és nem találta meg. u 

« Cbane asszony! a maga fiából gáon lesz Izraéll> n l 
ezt a jóslatot hallotta a boldog anya minden oldnlról, 
és boldogan igazította meg a fején a vendéghaj at, ágyti
ban C hane asszony. 

A rabbi r eátette két kezét áldólag a kis Méir fejére, 
és prófétai hangon szólott: ((Ez a kicsiny nagygyá leazon 
egykoron. Méir lesz, a mint a neve jelenti ; vill\gítú, 
tündöklő, ragyogó a tudás egén 1> . 

Igen r a kis Méir gáon lesz Izraélben. Szikláknttk 
döngetőj e, hegyeknek elmozditója, lángoló fáklya, el 
nem aluvó fényesség, világító torony a talmud ten
gerében. 

Reb Mendel és hitestársa, Chane asszony fogadal
mat tőnek, hogy gyermeküket _annak nevelik, a mi n. 
nagyapa volt: Izraél tanítójává, vezetőjévé. Így tett 
fogadalmat az istenfélő Channe is az ősidőkben A. Ai1 ói 
szentélyben, és fiából Sámuel lett. 

II. 
~. kis Méir nőtt, fejlődött. Egy nehány esztendeig 

derus gondtalanságban tellettek gyermekévei. A }.fen del 
egyetlen büszkesége volt az arasznyi fiú, a Chane asz-



:I IG J~ IH 8 .\ ltNOLt> 

szony egyetlen örö1ne volt i\1éir. Hogyne l Mikor a jós
lat megvalósulásának útjába Méir természetadta tebet
sógei részéről semmi akadály sem gördült. E szes fiú 
volt a regedei róv uuolníjn, és még akko1· is, a mikor a 

fáknnJt lomblwronáiban mttdárfészek után kutatott, és 
megmászta a legmagasabb tölgyet is, még abban 0, 

ténykedésében is bizonyo zseniálitás jelentkezett, ami 
öt má~, korabeli gyermekektől m egkiHömböztette. Az ö 
bugyogója volt tt legkevósbé szétszaggatva, és az ő 

zsoboi voltak a leginkább teltek madártojá sal. 
Hti.t még tt m1kor a falubeli ((melame(h ohumisrn., 

dikdekre fogta a fiut. 
A monda szerint az ötödik óra után a melamed fogai 

közül a bámulattól kiesett a pipa és Méir úgy fordított 
n. szeutinis szövegébon, és akképen ejteget te a legsze zé
l yesebb gramatikai törvények alá e"ö héber igéket, 
hogy a ohéde1· érden1es vezetője ünnepélyesen kijelen
tette, b ogy : Sándornak kic 'i Ma.cedonia, Méir kinőtt a 
cbéderböl. 

A monda osak monda marad miudég, é így nem 
tnet·ek 1·eá megesküdni, hogy a melamed eme nyilat
kozata megfelel-e a való ágnak, de annyi tény, hogy a 
Méir gsereket kortt\.rsainál sokkal koni.bban odaültette 
apja a talmud foliá.nsai mellé, és ugyan korán haran
goztuk be neki a kezdőknek dukáló gemára részszel: 
'Ha ketten megragadnak egy ruhadarabot, az egyik 
váltig állitja : az enyém a ruha! <le a másik se hátt·ál, 
H ugyancsak hangoztatja: ele bizony az enyim az.,. -
uli. ~in.d~n ~örténhetik akkor! Méir kn,maszodó gyerek
paJtasal Javaban dugdosták a melamed pipnszát·át, tiu
h\vn.l ff\st~tték he az iilöhelyét, leszögezték az ülöhelyt:;l'e 
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a redingatja szárnyát, úgy hogy a boszútlihegö meater
nek tantalusi kínokat kellett elszenvednie, maga előtt 
látván a vásott kölyköket, a nélkül hogy rájuk húzha
tott volna a vesszejével, a mikor Méir már messze túl
szárnyalta őket a tóra ismeretében, a talmud szövevé
nyes fejtegetésében , a mikben estendén Reb l\Iendel 
nagy . gyönyörűségére nem fáradó buzgalommal, az ö 
vezetése alatt tökéletesítette magát. Chane asszony 
belevette magát ilyenkor az ódon karosszékbe, az ujjai 
között szerény azorgalommal villantak össze egy 
készülö harisnya fölött a kötőtűk, és szívbéli örömmel 
hallgatta az ö (clelke Méirjéneko kedves gyermekhang
ját, a mint bolygatott az apjával való vitában olyan 
kérdéseket, amiken egy-egy jogilag müvelt fő is csak 
nehezen igazodhatott volna el. Ha a lámpa kanócza 
mélyre égett, s a gyermek szemei i a kellőnél gyor
sabban és szaporábban hunyorogtak, akkor aztán éjjeli 
csönd borult a Reb Mendel h~jlékára csakhamar, a 

világosságot eloltották, Chane asszony odaállott a fia 
ágya fölébe, és usogva mondta el ö zetett kézzel az 
estéli imádságot: ttAz angJ-al, a ki megvédett engem 
minden rossztól. áldja meg a gyermeket, és adja fölébe 
nevemet és apá im nevét». 

Aztán még egyet odaszólt férjének: e~ Mendel, a 
regedei 1·óv szelleme vis:.zajár l l) 

Reb Mendel rábólintott, és aztán álmodtak Méir-ről, 
az ö fi ukról, Izraél jövendó ékes égéröl. 

Azonban a legszebb álom sem buthat örökig. li gyer
mekkor varázsa csakhamar to-vtuöpült Méir feje fölött, 
és haj l gyorsan szállott el. A regedei róv unokája be
töltötte tizenharmadik életévét, s a barmiczvah ünne· 



p(·Jy(·n egy lmtalmaH <HlcráHát,) vágott ki az egyhegyült 
rcgoclc~ i zHiclóslÍg előtt, a rnivol azt bizonyította be 

' lwgy :tíí é) Hzárnára a tudománynak rogőfalvi mezősó-
gdn nem t(>rem többó olyan virág, a melynek a méze 
ő el őtte ünneretlcn lenno, és hogy az ő szellemének 
olyaura nőttek meg már a Hzárnyaj, hogy ha továbbra 
iH rnég otthonában vesztegel, kalitkává változik át az 
otthoni környezet az ő sztímár::t. 

l to b l\1 ond el is belátta, Ch an e asszony pe cl ig könnyek 
kü~ött iHmcrte meg, hogy az ő lelke fiának vándorolni 
l< cll. l'1gy hirneves rabbinak a tanházát kell felkeresnie. 
Ott majd nztán betellik idők tnultán a jóslat, s a Méir
\,öl gáou lesz. Ab ! ő bizonyára olyan lesz a azent tóra 
kutatáHftlmn, Isten tttnának kutatáaában mint az a 
híres hölca, n ki, a midőn elmerülve a talmud tanul· 
mitnyozliaában, lobogó láng, a lelkosedés tüze hevíté át 
cgóaz honHejót, ór; ha ilyenkoron egy madár szállott el 
a feje fölött, a, szájáhól fölc r;apódó forró lehellet el per
zselte a mitsemsejtő fecskemadár szárnyait l 

Koseríiaégos volt Móir Hzámára a btwsuzkodás hete, 
nz utols6 hét, a m elyet otthonában töltött. l{ettőzött 
hűl>ájjnl érintette a szivét 1ninden aprólékos napi ese~ 
móny, n. melynek varáz~ú,t addig, mint megszakottat 
alig vette észre. Bejárta tnég egyszer sz ülőhelyének 
keclvencz helyeit, a hegytetőknek rejtett erclőaégeit, a 
kis babérligetet u. Vág folyamánttk mentén, a hol a 
viaszhang annyiHzor verte visszn, a 11pókadeti, 
pokacletó, pókadt, pókácl, pókedó1) igének ajkáról 
kelő tanulását, fölkeref:lte nagynpjának: a regedei 
1·6vnak sirbelyét, egy-két fűazálat onnan imád~ 

ságos könyvébe tett ol, ta.lizmánnak, hogy az megvédj e 
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idegen ben minden kisértés elöl, összefacsarodott a 
lelke, amikor kora hajnaion a kis imaházban sacharisz
kor az apja oldala mellett, az ö írnaszékén állva, a régi, 
öreg előimádkozó rekedtes hangját fölcsenclülni hallá; 
úgy érezte, hogy a fejére csavart, és a kezére kötött 
imaszíj akkal örökre ehhez a templomhoz van az ő 
lelke kötve. Aztán eljött az utolsó otthontöltött péntek 
este. Reb Mendel alig tudta az áldás szavait elmor· 
mogni, a mikor fiát megáldotta, és a szombati szoba is 
olyan barátságosan fogadta a templomból hazatéröket, 
mint még sohasem. Összeszedte a. szombati menyasz
szony minden kaczé1· báját, hogy a fiúnak megnehe
zítse a válást. A hétkarú gyertyatartó olyan világos, 
olyan szende, olyan megejtő fénynyel lobogtatta a 
lángját, a ((sólom alékeml> szelid melodiája úgy zson
gott, úgy betöltött minden zúgot, a levegőnek minden 
paránya csöngött tőle. Chane asszony minden pillanat
ban kifordult a szobából, annyi dolga akadt. Volt is 
dolga a kötényének a szemeiből Ititoluló könnyeket 
odakünn letörölni. 

Másnap aztán Reb Mendel bejárta a :fiával az isme
rősöket, hogy az << engedelmükkeh elutazhassék Méir, 
és fölkeresse a p .. . . i híres rabbi jesiváját. A regö
falvai rabbi hoszan megáldotta útrakészülö tanítvá
nyát, és egy külön ((pószukotn talált a nevére, amiben 
el volt mondva, hogy Méir világítani fog Júda körében. 

Bizony ezerették az okos Méirt Regöfalván. Távozá
sát a halhatim csakúgy megsiratták, mint az asszo
nyok. Néhol a zsebében is maradt egy-egy pogácsa. 

Denique Méir elhagyta Regedét. És <~ki tóv•' napján, 
a hétnek harmadik napján Reb Mendel beállított a 



p .... i t'tthbihoz, lwgy vcnnó fü l a j oH ivn. tanítványai 
Horúlut tt titít. A jtítnlwró1ot(í és nagytuclományú l'ahbi 
mogvizAgaU v ain Möi ,. olökóH~iiltBégót, mcgolégeclésót 
f('jozto ki a hall ottn.l< <;H n. tapaAztn.lt~tk fölött, elmondta 
Hzontírfl.Ai ozitn.tnmoklotl bőven ta1·kítva a jcsjva alap
HZttbfilyait, tL mclyol< Hzcrin t jámhor ólotmód, tól'a
tuclomány párosulva i ll c•mtuclással minclcn fenköltnek 
ttz ügyediili éA HziM.rd alu.pja, a 1nolyek értelmében 
tHt]lonta tomplotnot kol l látogatn i, éR ar. éjjelt a nap
piLlhoz hozzá tolcln.ni, hogy kutassunk n azent tanban. 
1 fo zztí totto móg 1tr.t iH - u ár az apagyilkosságl'a tör
v ó ny nincHon, mivol ilyen biin képzolhetetlen - hogy 
i<logou, notn héber uyelvon it·ott könyvek olvasása, n. 
{n t~uwt könyvek) «ttitH bichor)) tanulmányozása fej- és 
jeHiYn.-voRztéssel vnn egybekötve, n.ztl\,n ünnepélyesen 
hót~herrá ütötte fv(éit·t. 

Hob Monclel a j eHivtl.n hagytn, a fiát, kilátásba helyez
vőn olötto, hogy i<lőnkónt, a nlil{or szükos nnyagi h ely
~oto 1uegongodi, ogy keYt\s pénzmaggal is kenegetni 
fogjn, tt Méir tudomttny(tnn.l\ szekérker ekót. 

III. 
Nólul.ny óv loforg(tHa uttin a kis Méirből, a bócbel'ból 

nn,gy bóohe1· lott. A jesiván becsületben állott. Nfint n 
regetlei oztidik unoktijúért t\ ba.lbatim versenyeztek érte, 
ho~ kint~ l 4(egyt''k nt\})Oknt ... BiJven el volt hi.tva nlin
<lennel, úgy hogy t\lig Hzorult r eá a lutzulról i<lönként 
het~llitú kühletnényekrl~. Az ö osnládi «jichusza,) (elő· 
kelö HZt~rmnzásn) tnegszerezte szthnitrn. n, róv kegyét is, 
n. ki kivt\Jó figyelennnel viseltetett irtint.n. 'l'ebetsége, 
Rzorgahun t~saklunnnr n.z t\lHök közé emelték, és rövid 
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idő roultán eldobta magától a jesívákon divó tudomá
nyos járószalagot, ami abban állott, hogy a kezdőket 
egy ·éltesebb bócher avatta be a talmud rejtelmeibe. 

Egy heves vitázó napon a regedei Méir a j esi va pad
jairól egy észrevételével üszköt dobott a tanulók sere
gébe. A kérdés, a melyet föl vetett, :figyelemreméltó 
volt. Magasra csaptak az ellentétes vélemények föl
kavart árjai, a legkiválóbb bócherok szálltak aikra, 
hogy Méirt megczáfolják, de JYiéir nem engedett. A 1·óv 
meglepődve hallgatta a külömben alacsonytermetű 

bócher vitatkozását, figyelemmel kisérte vitatkozó mo
dorát, a melylyel nálánál jóval idősebb társainak neki
rontott, s ö, a ki Méir nagyapjának tanítványa volt, 
nem fojthatta el csodálkozó megjegyzését: <l Ganz der 
Déde l» Méir e szellemi küzdelmében győztes maradt, s 
a ró v kimondta, hogy «der Regedée1·» a vezérbócher 
szerepét van hivatva ezentúl betölteni. 

Szóval Méirnek alapos kilátásai voltak, hogy a jós
lat betellik raj ta. Győzelmének hire futott a kilé ben, és 
bizonyos tiszteletben részesült a regedei bócher min
den oldalról. A <' rasekóln ebédnél gyakran legeltette 
gyönyörűséggel szemeit a megnyerő, rokonszenves 
arczú fiún, és lopva tekintete a Méir arczárólleánya 
felé fordult. A hitestársával is nem egyszer nézett 
össze. Kétségtelen, a «rasekólnak,) ten·ei voltak. 

Hát még otthon Regedén. Re b Mendel levelet kapott 
a fia rebbejétől, a melyben az megirta neki, hogy a fia 
a gáonság felé vezető úton 'lan. Úton-útfélen ezt a 
levelet mutogatta Mendel bácsi. A Chane asszony leg
jobban szerette volna a • keszav• -ot (irás, level) az ab, 
lakába kitenni. Kész lett volna érte a rozmaringos 

As UUT ÉvköllTfe 1899. ~· 
--------~----------------------
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vir ágcserepeit - az ö n agy büszkeségét - kiszeclni 
onnan, hogy világgá tündökölj ön az ö m élységes hité
nek irásba foglalt tanusága: <<A Méirböl gáon lesz!)) 
Az a szombat, a m ely erre a l evélr e következett, bucsú. 
járó nap lett Regedében a 1\rfendelék házához. Egész 
Regede büszke vol t a Méirre. Minden r egedei balbósz 
és balbószte úgy érezte, hogy ebből a nagy dicsöségből 
reá is esik egy-egy fén ysugár. Re b Mendel, a mikor föl
járogatott az ö erdőibe, a csicse1·gö madaraknak majd 
hogy el nem mondt[t: <<Emlékeztek-e a kis Méirre, a 
ki kergetett benneteket, és játszótársatok volt? Abból 
gáon lesz ám ! l) A Chane n éni pedig azoroba t kimultá
val olyan de olyan bensőséggel adott hálát a <<Gott von 
A vrohom )) -nak, hogy az elmondhatatlan. 

Az álmokba, az emberi tervezgetésekbe azonban a 
«li1ith•>-nek, a «sédiml>-eknek (rossz szellemek) is van 
beleszólásuk. Úgy tartják, hogy a «lilith l> magára ölti 
egy kicsinyke póknak az alakját, és a mikor az álmot
szövö angyalok a legszabályosabb vonalakban rajzol
ják meg az álmotlátó előtt a tünemény csábképét, 
akkor ez a pók keresztülfut a hálószövodéken, ós össze
viAazakuszáljn., szerteszéjjeltépi a drága ábrázolást. 

Egy ilyen liiitbpók fntott keresztül a j esíva, a kile, a 
Mendelék, és egés1. Rege<lo álomképén. 

IIogy történt? hogy esett meg ? Ki tudna arról szá
mot adni?! 

Ki tudja megfejteni az emberi lélek sajátságos m eg
változáHát az aknrathan, a vágyakban, a gondolatok 
irányításában? A mit gyerekésszel kiv{Lnatosnak tar
tunk, amin a szivünk minden idegszálával rajongv1t 
csüggünk - arra nz ifjú szánó mosolylyn.l tekint 
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vissza, s a m1 ma szent volt előttünk, s a miről azt 
hittük, hogy kitéphetetlen ül a meggyőző désünklié 
vállott - holnap nevetve ábrú.ndnak tünik fel előt

tünk. 
Ha a regedei róv unokájának bócherkorának diadal

napj án valaki azt mondta volna, hogy l esz még olyan idő 
is, amikor a taln1ud tanainak örömein kívül még valami 
más is elérhető czél gyanánt ragyog föl majd előtte, ha 
1\Iéirnek akkor valaki azt súgta volna a fülébe, hogy ő 
is beáll majd ama rémalakok sorába, a kikről a jesiván 
csak suttogva beszéltek, ama llségecz>>-ek közé, a kik 
idegen tanulmányoknak szeutelik idejük egy részét -
úgy bizonyára haraggal utasította volna vissza a bosz
szantó tréfának ily nemét. 

És mégis megtörtént l Méir tudásvágya, szellemének 
1·öpte nem volt a köznapiak közül való . ~léir lelke nem 
volt a fanatizmus számára teremtTe, inlrább csak belc
ringattatott abba. A kedélye ifjúságától kezdve halála 
pillanatáig át volt ugyan h atva a jámborság, az isten
félelem, a hitéért való rajongás mély és benső meg
győződésétől, de hogy od11 soha be ne hatoljon a vilá
gosságnak egyetlen sugara sem, hogy külsőségekért 
~uzogva, vakká váljék minden szép és minden nemes
sel szemben, csak azért, mivel annak 1nás a forrása, 
mint a talmud, ahhoz a Méil: szelleme nem volt elég 
alacsonyröptü. 

Belátta azt, hogy a jesiva nem lehet az a hely, a hol 
az ö jövőjének alapját megvetheti. Érezte, hogy ő 
belőle n em lehet olyan értelemben gáon, a mint azt ő 
róla otthon, Hogedében álmodjálc Valahogyan a kezébe 
keriilt egy német klasszikus müve, s a lelke soha nem 

~ l * 
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sejtett gyönyörűséggel tellett be, annak a titkos olvasá
sában. Egy világ nyilott fel előtte, s annak a fényes
sége előtt elsülyedt, párává oszlott a jesiva, a róv, a 
kile, és egész Regede. Egész Regedéből csak két alak 
maradt meg a szive mélyén: az apja, Re b Mendel és 
az anyja, Chane asszony. Ha arra gondolt, hogy mi
csoda véghetetlen fájdalom fogná el a véle büszkélkedő 
apát, és a róla ébren is álmodozó anyát, ha megtudnák 
fiuknak - az ö véleményük szerint - rossz útra 
kerülését, ö1·vénybe sülyedését, elszorult a lelke, és 
könny szökött a szemébe. Csakis ez, egyedül ez tartotta 
Yissza, hogy egyenesen oda nem állott a róv elébe, 
1\ijelentvén neki, hogy kilép a jesivából, és megy egye
nesen a kárhozat ba, a pokolba, a szeminariumba. Igen! 
rabbi akar lenni, az ősök kincsét, a talmud tudását 
kettőzött azorgalommal akarja teljesen a magáévá 
tenni, de föl akar ébredni ebből a mélységesen sötét 
álomból, a melyben nem lát a szent világosságon 
kivül semmi egyéb fényességet. 

De így nem tehetett semmit. Elviselte az ő egyenes 
lelke előtt eddig teljesen ismeretlen titkolózás súlyát, 
egy hasongondolkozású társa révén latin és német 
könyveket szerzett, (magyar könyveket ritkán kaphatott) 
és a talmudi tanulmányokból megmaradt idejében 
lopva olvasgatta ezeket a drága ereklyéket. 

A végzet azonban nem hagyta magát útjában vissza
tartani. Méirnek megváltozott, magábazárkózott visel
kedését a jesiván észrevették. Gyanut tápláltak ü·ányá
ban. A bócherek súgtak-búgtak felőle egymás között. 
Az ilyesmit nem lehet elrejteni. A jesiván, ezen a szük 
terrenumon sokkal nyiltabb az egyes életmódja, mint-



sem hogy ne ismernék föl elébb 'agy utóbb mindegJik
nek j ellern ét, kedvteléseit. A regedei hires bá ebernek 
a ró v és a kilé dédelgetett ked venczének, bóchertársai 
között nem egy irigye volt. Biztosat azonban még nem 
tudtak róla. 

A míg aztán egy napon 1\Iéü·t két látogatóba jött 
társa idegen könY' olvasásába merülten lepte meg. 
A könyvet nem tudta elég gyorsan elrejteni előttük. 

Ezzel a j esi va világa az ö számára elsülyedt. A sé
dim elnyelték a gáonatust, a liiitbpók vidáman u gr án
dozbatott az ő rombolásának mü\e fölött. 

Méü· tál·sai szent kötelességüknek ismerték, hogy a 
rÓ'\"' előtt elárulj ák, amit ha meg nem tesznek, a.z ö lel
kükön szárad a bűn, és általuk esett "chét1' t'étek) a 
j esiba tisztaságán, a kile becsületén. 

Méü·t a róv elé hívta a sámesz. 
Nagy nap volt ez a j esiva életében. A legjelesebb 

bóchernek fognak ajtót mutatni, a regedei l'Óv unokáj a. 
hozott szégyent Izraélre. Bitka eset volt ez a jesiván, 
és hogy az eh-ettentö példa annál nagyobb hatásal 
legyen, a róv .nyilvánosan akarta felelősségre vonni a 
sárba esett regedei gyöngyöt. Az ilyen ben nem ismer 
kiméletet a j e si va. 

A tanterem szorongásig volt bócherokkal telve, a 
mikor Méü· az idézésnek eleget téve a rendes siurelő
'adásra megjelent. A balhatíro is hirét vették a dolog
nak, és a tanuJók soraiban a mPgjelenhetésre engedélyt 
nyertek s helyet foglaltak. 

Amikor Méir sápadtan bár, de nyugodtan belépett a 
<tsiurstúb»-ba, bangos morgás, egy-egy «ségecz •• szitok
szó fogadta jobbról is, balról is. Lecsúszott a válláról 
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a kö?Jbecsülés, a közszeretet, a tudományban, a jám
borságban kitünő bócbert megillető láthatatlan, lnelen
getö hiborköponye, megszünt ajesiva szemefénye lenni. 

A röv hangja l<imérten, !'idegen, szigorúan fogadta. 
~em Hz ólitotta a dísznevén a ((d ü Hegedéer 11 czímzés
ael, hanem pusztán ct vezetéknevéveL 

(<Felelj ! igaz· e, hogy Juegvetvén a szent tant, korpát 
öntöttél a zarnatos borba? Igaz-e, hogy <t~égecz,> lettél? 
Utn.luatnálak arra, hogy mit monclanak bölcseink erl'ő l 

IL bíinről, ele hát mi haszna? az <c ám hoórecz" elé 
hiáLa ac.lnék gyö11gyszomeket; meg nem értenéd a sz en t 
Hzöveg szavait l l) t ette hozzá csipősen, gúnyolódva a róv. 

Itne így esett le még a tudásnak piedcstáljáról is 
:M:éü ahhan a pillanatban, a mikor bil·ája, róv-ja előtt 
annak szeméhen a legszörnyűbb híí.nnel vádoltatott. 

Méit· cl volt kószülve rá, hogy nyugodtnn tisztelettel 
jesen fogadja majd tanitója feddését. Hanem a mikor 
•t j esiva logborznaztóbb, n1éltatlan szitokjával, az <c am 
hoórecz1) jclzőjóvol illették őt, a regedei róv unokáját, 
öt a j eaiva legkiválóbb növendékét, őt a ki tudásban e 
gúnyolódó tölneg l{özött nz első volt, arcza nemes 
harag pirjában lobbant ki, u. szeme fénylett, csattogva 
felolt a róvnak: 

u Igaz r robhe, minclen szó amível vádolnak. Idegen 
tudon1ú.nynyal foglalkoztam, ós azzal fogok ezentúl 
mindeukoron foglalkozni. Szeretem bölcseink tanát, a 
lelkemnek lelke az, és nem igaz, hogy <tam hoól'ecz>> 
vagyok, de halátom azt, hogy a gemára mallett van 
még 1nás szép is ezen a világon. Más nyelven is irtak 
világszóp gondolatokat, más nemzeteknek is voltak és 
vannak bölcsei, kiváló szellemei. Az isten előtt nem 
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lehet bűn, az ö fenséges, világotfentartó törvényeit 
bármilyen könyvek útmutatásai nyomán keresni és 
kutatni. A mi tielőttetek bűn és kárhozat, az az ő tró
nusa előtt erény és dicsőség. J ól ismered mester, hogy 
bölcseink szava szerint Isten a tórát hetven nyelvben 
nyilatkoztatta ki a világ előtt, mié1·t gyülölsz hát 
engem? 

Én mától fogva nem vagyok a tietek. Nem te utasi-
tasz el engem a jesivától, de én hagyom el önkényt azt. 
Szt1k a ti gondolatkörötök énnekem, sötét a ti birodal
matok az én számomra. Izraél igazságait fogom én egy
koron hirdetni Istenem segitségével, s ha az én utaim 
nem a ti utaitok - ám én örömmel válok meg tőletek. 

Isten veletek !)) 
Az elszörnyüködés morajj a hangzott fel a teremben, a 

mikor·Méir szavait befejezte. Még hallotta a maga után 
becsapott ajtó mögül a fejére zúduló átkokat, még hal
lotta a róv rekedtes hangját, a mint az elutasító vég
zést utána kiáltotta: <<Örökre száműzlek pose)) (bűnös) 
a jesivából! )) aztán hazarohan t, s még aznap elutazott 
p .... -ból. 

Méir a fővárost kereste fel, hogy új életet kezdjen, s 
rendszeres tanulmány utján érje ei a maga elé kitűzött 
czélt, hogy Izraél rabbijává lebessen egykoron. 

A jesiván nem siratta senki meg. Talán valaki mégis. 
A rasekól gyorsanpiruló Róchelé-ja előtt Méir nevét 
nem volt szabad megemlíteni a nélkül, hogy a hajadont 
a rohamos ·elpirulás veszedelmének ki ne tegyék. No de 
nyugodtak lehetünk. Ennek is örökre vége van. A rase
kól nem tervezett többé, a Róchele rövid idő után más 
névre pirult el, s nemsokára főkötő alá került. 
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.\ z emlékezetes jelenet után a róv lecsillapult, el
mondta csöndes pihegé. sel tanítványainak, hogy az a 
«pose" , ba azok az istentagadó szavak minden pilla 
natban nem czáfolták volna m eg a hasonlatosságot, 
feltünöen hasonlít a gán édenben nyugvó nagyapjához, 
a r egedei czádikboz (áldás az igazságos emlékezeté
nek!) Egészen úgy beszél, egészen úgy indulatoskodik, 
egészen úgy gesztikulál. Azzal l etünt ~[éir a j esiva 
napirendj érőL 

Csak még egy l evelet fogalma.zott 1neg a róv . . 
Beh Mendelhez, Cbanc asszonyhoz. 
(( Tartsatok hétnapos gyászt a fiatokél-t - hangzott 

a levél - m ert rosszabb birt mondok felöle, mintba 
meghalt volna. 11 Apikoresz cc (epikureus, istentagadó) 
lett belőle . Idegen tudománynyal törődik, a szent tant 
sárba ti porta» . 

Leírható-e az a fájdalom, amit ez a levél keltett ? ! 
Száz kést ha beleazúrtak volna a Chane asszony szi
~ébe, nem vérzett volna annyira, m int ennek a hirnek 
vételére. )-!ilyen szomon1 lett a (( sabeszstúb ,, ! Kiért is 
ég a hétkarú gyertya reménythü·dető lángja, a mikor 
az ö anyai szive számára minclen r emény elhervadt, a 
mikor a róvnak igaza van ? Méir meghalt az ő szá
mukra. He b Mendel egy hét alatt jobban összetört, mint 
évek alatt, ~ megairatta az ő fiát egészen úgy, mintha 
a. föld alatt tudta volna. 

Egész Hegede Méirt Hiratta. A hülye Tancbem, a ki 
naphosszat a mezi)kön csavargott, azt mondta, hogy a 
regeelei róv FJirhantja fölött éjjelenként jajgatást hall. 
A róv siratja az unokáját. 

Bizony meghalt Méir az ö apjának, anyjának, Rege-
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dének. Nem akarta ott őt ezentúl ismerni senkisem. Ne 
beszéljen róla senki r 

IV. 

Hosszú, kínos évek sorozata következett el ezután 
Méir számára. A mikor a fővárosba feljött, úgy érezte 
magát annak örökös robadjal, szédítő zúgással telt 
levegőj ében, az idegen és közömbös emberek tömkele
gében, rointha vadonat erdőségek közepébe vetette 
volna a véletlen bolyongás, a melyböl kijárást semen·e 
sem talál. 

Mikorra és hogyan fog ö az élet ama harczából dia
masan, czéltérve kikerülni, a mely harczban ő neki 
semmi támasza, semmi menedéke nincsen? N em vész-e 
el nyomtalanul, mint annyi sok ismeretlen tál·sa, és 
egy napon az éhségtől megbetegedve, a nyomortól 
megtö1·ve, nem kerül-e ma,jd a főváros egyik kórház
tennébe, magányosan, ismeretlen, részvét által föl nem 
keresve? 

Emberek, müvelt környezet közé jutva, jutott csak 
annak megismerésére, mennyire hátra maradt a világ
tól, mennyire fogyatékosak az ő ismeretei, milyen fél
szeg a modora, milyen vak sötétségben tengette eddig 
életét. Ah nemcsak a füle mögül lógtak alá ápolatlan 
tincsek, fájdalommal kellett tapasztalnia, hogy a lelké
nek is ((p aj esze i,,, félszegség ei vannak, s a míg a külsö 
modortalanságok megszüntetésére elég egy olló, addig 
ezeknek a vérébe fölvett szokásoknak az eltüntetésére, 
munka, önmiivelődés, megfeszített szorgalom az egyet 
düli fegyverek. A mint a. hernyó ösztönszerűleg meg
érezi, hogy a földöncsú szás non1 a végezé!, nem a1·ra 
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teremtetett, gubóba fonja magát, s bizonyos időn át a 
fonadék mélyén a külvilág előtt elrejtezve egy szebb 
életre készül elő, a burok fenekén új lét elé be fejlődik, 
hogy aztán hímeaszárnyú lepkévé változzék át, akké~ 
pen Méir, a bócherkorszakból reáragadt viszásságak 
levetésére való törekvést tartotta legfőbb feladatának. 
Hogy tiszta ember ínyelven tudjon beszélni, s ne azzal a 
zagyva, sikoltó, folyton kérdő hanglejtésü, kevert szó
lásmodoi-ral, a m el y tulaj clonosát az első pillanatban 
már ellenszenvessé teszi. 

Félre vonult a világ elöl. Küzködött és nyomorgott. 
Leü·jam~e n, nélkülözések ama végtelen sorozatát, a 
melyen hősünk majdnem végképen elmerült? Egyenlő 
volt az ö sorsa, azokkal az elhagyott fiatal embel'ekkel, 
a kiket a küzdelem habverésén egyedül lelküknek 
rajongó idealizmusa, akaratuk törhetlen erélye, egy 
jobb j övőbe vetett bizalom tart fönn. H étköznapi törté
net ez nagyon. Koplalni, fázni, nyomorogni, virrasz
tani holt betük fölött, leczkeadásból tartani fönn, úgy 
a hogy az életet, remélni és elcsüggedni, ismét fölegye
nesedni, majd pedig aléltan adni föl ismét minden 
hi tet, - ime ezek azok az állomások, a miken a tudo
mány útja keresztül vezet. 

Egy óríási, fővárosi bérház negyedik emeleti azoba
zúgában húzta meg magát Méir. És amikor késő éjje
leken a nagy épület minden lakásának minden ablaká
ban már régen kialudt minden világosság, ott fönn a 
negyedik emeleti szebácskában éjjeken át lobogott a 
gyertyafény, és a könyvekkel megrakott asztal fölött 
halovány, beesett arczczal virrasztott, a jövendőjéért 
harczoló Méir. Ki törődött azzal a kopott, vékonydon-
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gájú papjelölttel ezen a nagyvilágon? Kit érdekelt az, 
miért ég ott fönn, ünnepnapokkal kivételt nem téve, 
a mécses? Minden, még a legszegényebb sorsú lakós· 
hoz is beállít néhanapján a levélhordó, valami kedve. 
sétől, valami rokonától hozva levelet, a melyben sorsa 
iránt érdeklődnek, Méir ajtaját soha nem kereste föl a 
főváros idegeneinek ez a kedvelt alakja. 

Szüleit igyekezett kiengesztelni. .Az első időben 

valósággal ostromolta őket békítő soraival - de hiába 
várakozot-t, hiába remény.kedett: feleletet nem kapott. 
S a mint az évek multak - ő sem írt többé, mondbat
lan siralommal adva föl a reménynélküli harczot. Egy 
álom csillogott ébren és alva szemei előtt : majd -
valamikor - ha isten is úgy akarja - doktor czimet 
szerez a Re b Mendel fia, akkor aztán fölkeresi B.egedét, 
gyermekkorának édes szinhelyét, szüleit, elébük áll, s 
megmondja nékik. ((Tudjátok-e, mi lett a fiatokból? 
Tudós férfiú, a kivel méltán büszkélkedhettek! ,, 

S az évek röpülve, szárnyakon suhantak. A l\féir 
megfeszített szorgalma, nem köznapi tehetsége diadal
maskodott. Abban az intézetben, amelyben Méir kiké
peztetését nyerte : ott is az elsők között állott. Egy 
napon örömtől kipirult, kikeit arczczal rohant fel Méir 
az ő szenvedéseinek kis tanyájára, fuldokló zokogással 
borult könyvei fölébe : <l V égre valahára!" 

Szerette volna az egész világnak kikiáltani az ö 
nagy diadalát. Hogy ö, az egyko1·i müveletlen, tépett 
ruhájú, tépettlelkü, ismeretlen bócher kitüntetéssel 
tette le doktori szigodatát. Fényesen vizsgázott. A név
jegyén ott csillog a minclen nemesi czímnél ékesebb 
titulus: a doktori czím. Ezt az ártatlan örömet, ezt a 
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büszlw boldogságot csak az l<épes megótteni, a ki 
valaba Móir bolyzetében volt. Amikor egyszerre valami 
Jeirhat:'Lthtn világoRság gyulJad ki a sötétségben, a 
mikor egyszerre valakjnek érzi magát a senki. 

Höpülni szeretett volna haza: Hegedére. H ogy fog
nak btitnulni azok, a kik őt elveszettnek hitték l 

A vonat gyorsan száguld végig a m easze rónákon, a 
völgylw.tlanok regényes szorosai között, s igy Méir alig 
tud tn végigálmodni a viszontlátásnak fantaziájától kiszí
nezett ltépoit, n. mikor megérkezett arra a kis állomásra, 
a honnau mtír cHal{ egy rövid kocsiút vezet Hegö
fnlváig. 

Mil\or a falu butítrához érkezett Méir, l eszállott a 
kocsü-ól, gyRlog akarta megtenni azt a kis útat, amely
nek mindcn rgye1 helye szent volt előtte, gyermek
koxltllltk etnlókoivolinegszentelve. Álroodva m ent föl a 

hegyek l\özött kttnyarg6 ösvényen. Őszeleje volt, a 
mikor a fáknak lombja elfn,knl mfl.r, de a pihenésre 
J<ószülö természet utolsó erőlködéssel magára rakj'a 
mindon csábitó büb1tját, és l\ettőzött varlizszsal hat az 
oruberi kedólyre. A Riiril hegyi pagonyban a fák ágain 
sercgélyel\, rigók füttye fogn.dta 1\féirt, mintha meg
ismerték volna a gyermelikori játszótársat. Méü· hal
lani vélte ütlvözlő, CHudálkozó szttvuknt : <1Ni ni a kis 
~Ióir l milycn sz ép, szálas, előkelő ifjú lett belöle! )) 
Egy sztizados tölgyben ott tulálta n1 ég bevésve nevét, 
a Inelyet nz npjától vl\.sárról hozott késsel belevágott; 
köt·éje bizony azóta tizenöt esztend ö moha rakódott le; 
ott csörgött meg nem öregedve, üde bájjal a kövekből 
folbugygynnó kristály tisztafon·ás, és hulló csöppjeinek 
locsogása, a mint a kövekhez ütődött, úgy hangzott, 
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roint egy áhitatos imádság. Méir ivott belőle. :llilyen 
· óságos a természet! m ennyi vendégszeretettel, milyen 
~oha n ern változó hüséggel fogadja a hazatérőt! 

Magas kürtő kalapjában, elegáns, fővárosi öltözeté
ben, a fekete körszakáll ú ifjúban, amikor ~Iéir Regede 
alacsony házikós utczáin végigment, senki sem ismerte 
föl a Reh Mendel fiát . 

Megérkezett a szi v ébe vésődött házhoz, a rozmaring
cserepes ablakokkal. Dobogó szívvel nyitotta föl az 
ajtót. Egy töpörödött, kicsiny asszony ült az ablak
mélyedésben, pápaszemmel felfegyve1·kezve valami 
tecbiná-ban olvasgatva : Chane asszony volt. 

Méir úgy érezte, hogy a szemei tele vannak könynyeL 
Egy szónak sem volt ura. Csak odaborult az öreg 
asszony elébe, és fuldokló sü·ással csókolta össze annak 
a kezeit, a ruha szegélyét. 

Szegény Chane néni fölsikoltott. Nincs benne kétség, 
ez az ő fia. Ó h az anyai szív nem tud uralkodni magán ; 
hiába látta elrémülve, hogy ez az előkelő úr nem, 
nem lehet az ő fia ! nem szabad, hogy az ő :fia legyen r 
hiába súgta neki a fájdalmas józanság, hogy a regedei 
ró v unokáj án,ak másnak kell lennie, másképen kell 
öltözködnie, hogy- oh borzasztó látvány! -ennek 
az ifjúnak, az ő fiának, nincsen «pajesz,.·e, •gój•, 
<~pose » az egész megj elenésében - azért mégis csak 
összecsókolta, jajgató sirással a keblére vonta. 

Re b" Mendel is hazajött az ö napi foglalatoskorlásai 
után. O benne is heves harczot vivott a szülői érzés az 
öröklött, t·eászármazott, a vérébe oltott fanatizmnssal, 
és győzött a szokás, a hagyomány, a környezett~től 
való félelem, a fanatizmus. 
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Reb Mendelnek nem lehet ilyen a fia. A regedei r óv 
unokája: válogatott beszédmodorral, pogány szoká
sokkal, az ő hitét, az ő ked ven ez) külsőségekben meg
nyilatkozó, szartartásos ezer ap1·ólékoságait bizonyára 
kjgúnyoló meggyőződéseivel, egy gaj (pogány) és dok
tor rabbinus, a ki rosszabb, elitélendőbb a kitértnél, 
a ki - azörnyűség csak elgondolni is - ném etül, ső t 

magyarul szónokol zsidó templomokban: egyszer lí.en 
elképzelhetetlen. 

A vérnek féken nem tartható, elem entáris erővel ki
törő m egnyilvánulása, az érzelmek harczának lecsilla
pulta után - Heh Mendel is, Chane asszony is belát
ták, hogy csak a lelku"K nyugalma árán vétkezhetnek a 
regedei róv szellem e ellen . 

A kö1·nyezet, az ismerősök is elősegítették ezt az ő 
n1eggyőzödésüket. 1\Iéirtől, mint valami bélpoklostól 
húzódozott mindenki Regedében. A mikor tomplomba 
tuent, a Hámesz alázatosan közeledett a tein plomaj tó
bo,n hozzá, arra figyelmeztetve őt, hogy Hegedén, a 
zsidó templomban nem szokás a kalapot levenni. 
A pad ból, o. hov ú, be ü U, sz ép lassan elpárologtak 
mellőle a szomszédok. Érezte, hogy kellem etlen, 
kt~nyelmetlen az ö j elenléte szegény, elvakult szüleinek. 
l\[egérkezése után a má~odik hajnalou kilesto Méir 
véletlenül azt a párLeszédet, a melyet apja Heb Men
<lel, anyjával Chane asszonynyal folytatott, azt hivén, 
hogy ö még ahlHzik. Siratták rossz útra korült fiukat, 
t~lpanaszolták egytnásnak azt a nagy csapást, a mely 
henne öket érte. Hogy is hihette !\Iéir azt, hogy az ő 
tudományos czíme impontUni fog az ö szüleinek ? 
Hiszen ök abban a czímben csak istenkáromlást láttak. 
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Hiszen az ö egész világuk más világ volt, mint az övé. 
H a roérföldek, országok választanák el öket egymástól, 
akkor se l ennének tőle oly távol, mint igy. 

Méir egy mély sebbel a lelke m élyén távozott ottho
nából a második n apon. 

Másodszor veszítette el · szüleit, és talán örökre. 
Azok pedig örültek - bár fájó és keser (í örömmel -
hogy az ő ((szégyenük)) távozott hajlékukbóL 

Visszatért a fővárosba - és csakhamar rabbivá 
avatták. 

Egy nagy hitközség választotta meg papjának a 
fiatal rabbit, a kinek tudományos kószültsége és kiti1nö 
szónoki képessége már akkor is ismeretos volt. 

Nagy fénnyel vonult hitközségébe, hívei szaretettel 
fogadták. 

v. 
Méjr hivatásának, állásának becsülotóro vált. Fáj

dalommal tapasztalta azt, hogy a zsidóalig ősrégi hite 
kiveszőben van s a kik hozzá még te1j eA lélekkel ra
gaszkodnak, olyanok mint n kivesző félben lovő bölé
nyek az erdő sűrüsógoibon. Abban tt körben, a hovú. őt 
az ő hivatása vezórolte, a korazoHorn ó1·iási pusztításo
kat vitt vógbe rövid i<l() alatt. A n1og ll Cltl A~okott vih'l.
gosság, egyenjogusitás, polgári jogok cluyeróHo, olvaki
tották Izraél szem eit, a az () hitközségt'bon csal<úgy, 
nlint máa hasonszellonrü zsicló l<özs<',gbcu a zsicló szel
Jem a haldokló benyomását (;bresztetto n azotulólőhon. 
Móir látta allt, hogy mint vun elhagyntva, ltónn.pról
ltónapl·a , egösz iclőszn.kolcon át a zsinu.gögtt; l10gy ocln 
alig vetéidött he szo1nbati nnpol{on ~gy-IH)t ÖAiizcaazott 
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ürog om ber, nóht\ny töpörödött ö1·og anyóka; hogy 
throuto osak brirom napon út, t~ legnagyobb ünnepeken 
ta lno)~ n1eg Izr,tól templo1uai ; hogy Fwknn ogyenesen 
virtnHnttk tal'tják, vn,lami azel<5tt halln,tlannak tartott 
törvóny~zcgóAsol l'úgni egyet a zaidósttg vón testén, ÓR 

aL lolke vahuni hőaieB olszó,ntsággal, valami prófétai 
ihlettHogt'i lr1,nggal, ft-íjuoJmt~s haraggal tollett el. Csodá
httosltu, uH' lytüzii hensősóggel tuclott beszélni, a kodó
lyokl'O hn,tni ; u, n1ikor fönn 11 szóBzókeu, I stenéhez 
közol órezve n1o,gt\t, boszólt Izt·aél törtóneté:röl, Izraól 
tanánn.lt magaAztosságtiról, n mil{Ol' nyilto,u, Sí'íabadon, 
non1 törődvo ltürnyezotenek esetleges hftragjával, osto
rozttl. t'olokezete b i bá it, n. n1tískol', a köznapi életben 
~o~~elitlbeszódü, Fudnte nlázrttoH, l\oclveA moclorú iiatn,l 
pnp tertnato kiegyonesedott, a hn,ngjtt csattogott, a szava 
gyujtott. Kozóbo vette n.z ifjústíg nevelésót, és ezen 
rt tél'on valóRtigosf\n csodft.A et·adlnónyeket 1nntatott fel 
c·an.li:bn nH1l'. 

Méir hü·o uőttön-nütt. Besztirnyalttt az orszfigot, az 
o1·szt\g zRidöságát: tudon1ányos tuunluisstíga sznJ\körök
hen i~ tokintólyt Hzerzott nevénelL Ilivoi pedig nagyou 
megszarették; 1uort n, jobb beh~táAuak fölismerték 
honne azt n. fórfhlt, a kit egyedül szent feladattt vezérel 
tninden tottéhon, a kit önző mellöktokintetek el nem 
tántodtanak kitűzött ozóljától. Még n. gonosz ellenségos
ketlés - melyil< zsidó pn.puak ne lenn ón ek ellonsógoi ?
sem találhatott kivetni vnJót ~zem(\lyóben, cselekede· 
~eiben. HiHzen ez t\ fiatn.l pap l'tgyszólván a szentel\ 
oletét élte. l\önyveiben buvárl\odvn, nnpjai n.z önmeg· 
tagaelásnak napjai voltak. Meunyi gyon1láhii valójn. 
akadt községébt~n, a mig a dudvát valnhogyn.n ki tnrltn. 



A Dl'fERAGYOTT 337 

szedegetni! A műveltségnek legalacsonyabb fokán álló 
emberekkel kellett veszödnie ; elöimádkozóval, sak
t~rckkel, a kik a szentólyben munkálkodva a bitből 
csakis kenyeret akartak szerezni, s a kik tekintélyt, 
felsőbbséget maguk fölött ismerni nem akartak; a kik 
titok ban kigúnyolták, és nyiltan megrágalmazták az 
idetíloknak emberét; csöndes dolgozó azobájának ajtó
kiliucse sokszor n aphosszat nem nyugodhatott egy pil
lanatig sem ; veszekedő házastársak, sorscsapásoktól 
üldözött nyomorultak, üresen fecsegő, léha semmit
tevők, egymásra agyarkodó pályatársak, a kik a zsidó 
község kenyerét eszik, kellemetlen hírekkel, pletykával 
kedveskedők váltották fel abban egymást. Ezek mind
egyikóhez kell, hogy a rabbinak legyen egy-egy kedves 
nyájas szava. A rabbi böJcse a tanácsotkérőknek, vigasza 
a panaszkodóknak, birája a község szegényeinek, ban
ká,rja a· világ összes koldusainak. Éjszaka aztán hosszan 
világolt ld az éj szakába, rabbi Méü· dolgozóazobájából a 
mécses, egészen t1gy mint tanulókorában valamikor. 
Ilyen l< or tanult, dolgozott prédikáczióin a rab hi. Amikor 
szónokolt, az I sten háza zsufolásig volt tömve hall
gatókkaL Móirnelt minden szavn szívből áradt, s így 
sziveket talált. 

Az évek multak, és Méir mind jobban vette be magát 
hivoi szeretetébe. Csöndes boldog családi kört alapított 
mngánnk legnagyobb boldogságát derék zsidó eré
nyekkel éke.skedö, müveltlelkü hitvesében és két arany· 
szőke kis gyermekében, egy fiucskában és egy leány· 
kában tnláJta föl. 

Négy esztendő mult el azóta, mióta Méir mint rabbi 
müködött. Ha községének egyik tagjánál valaki, idegen 

Az lMIT ÉYköu,le 18~l9. ~ 
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helyütt rabbijáról tudakozódott, rendesen azt a választ 
nyerte: 11Óh az egy rendkívüli kiváló ember, kitünő 
szónok, csak az a kár, hogy egy kissé fanatikus l> . 

Sajátságos! községében ((fanatikus'' -nak tartották 
}féirt, míg otthon Regedében csak mint a <l hittagadó
ról» beszéltek róla a chaszideus (túlbuzgó) faluban. 

VI. 

Hát otthon Regedében mi történt ezen idő alatt? Mit 
csinál Reb Mendel, Chane asszony ? 

Bizony-bizony nagyon megöregedtek. Beb ~1ende1 

nem járogat föl többé az ő kedves erdejébe, a lábai 
nehezen viszik föl a meredek hegyoldalon. Chane asz
szony még a pápaszemmel iR alig lát a techinában. 
Kevés az, a mire nekik szükségük van, könnyen meg 
lehet azt szerezni. Egészséges is a két öreg, betegség 
nem gyötri őket, csak a szivük .. . a szivük .... ott 
van egy behegedni nem tudó mély seb. 

Az ő rossz útra került, hittagadó fiuknak emléke él 
ott benn ki nem irtható erővel. Hiába minden jámbor
ság, a vér mégis csak vér marad. Hiába rejtegették 
egymás elől, mégis csak rajtakapták egymást egy-egy 
bosszúranyuló téli alkonyatkor, hogy · a gondolatuk 
measze jár RegedétőL Mendel bácsi egyszer ijedten 
vette észre, hogy a mikor az asztal utáni imádságban 
áldást könyörgött magára, felesógé1·e, kicsúszott a szá
jt\n az a rég nem használt formula: <ca könyörűletes 
Isten áldja meg az én fiamat is.>' 

Méir hire elhatott a ki~ Heged éig, szülőfaluj áig is·. 
Néha vándor (corchim>>, koldus vendégek érkeztek 
~rendelék házához, a kik nem tudva mitsem az öregek 
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történetéről, elhozták a hirét hozzájuk is. Elmondták 
róla, hogy milyen nagy ember. Hogymint varázsolta 
át azt a c1 pose'> , istentelen községet úgyszólván jámbor 
gyülekezetté Izraél körében. Hogy mennyire szeretik, 
hogy milyen varázsereje van a szavának. Az ilyen ván
dorszegények Izraél rabbijainak a jóhirét költői, avagy 
a veszett nevét ter j esztői. A kit az ajkukra vesznek, azt 
vagy az égig emelik, vagy pedig a sárba rántják. Méir 
jószívvel fogadott minden szegényt, s így nem csoda, 
ha nem tudtak eltelni a dicséretével. 

Az anya szivében győzött először a vér hatalma. 
Kioltbatatlan vágygyal égett a lelke mélyén, az ö fiát 
még egyszer látni, szónokolni hallhatni . Ébren és alva 
ezt az óhajt táplálta, mint egy drága palántát a keble 
fenekén. A könnyeivel öntözte titkon, imádsággal fegy
verkezett föl a hatalma ellen. Mert j aj l ha ezt a bűnös 
kivánságát Reb Mendel megtudná. Talán el is válna 
tőle, talán el is kerge tn é magától az ő hűséges hites· 
társát. 

De a «lilithpók» nem nyugodott. Keresztül-kasul 
mászta minden gondolatát, egész agyvelejét, az egész 
bensej ét. És Ch an e asszony elhatározta magában, hogy · 
ha reá is szakadna az egész világ, ba belé is hal, ha el is 
veszíti magát: látni akarja, hallani akarja az ő Méir fiát. 

Cselhez folyamodott. Egy csütörtöki napon kij elen
tette férj ének, hogy másnap vásárra viszi be egynehány 
ludját, egy kis eladni való tojása is van már. Ne is 
várja azorobatra haza, mert betegeskedő nővérét is 
meg akarja egyuttal látogatni, a ki a várostól nem 
ltlesszire eső falucskában lakik. Bég nem kapott már
felöle llirt, aggódik miatta. 
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Rnbhi 1\i éir községe nem volt Regedétől tulságosan 
messze. Egy néhány ót·a alatt Chanc asszony a vonaton 
czéllloz ért, jóval szombat beállta előtt. 

Úgy akarta fiát látni, úgy akar ta meghallgatni, hogy 
az mit ·em sejtsen j elenlétéről. A városban senki sem 
ismerte a vendéghajas zsidó asszonyt, nyugodtan alha
tott éj j eli szállásán. 

!\Iásnap ujhold birdető szombat volt. Ilyenkor bizto
ann szónokol a pap. 

A templom utolsó zúgáig t ömve volt ájtatoskodókkaL 
Chanc asszony ünneplőt öltve magár a, a női karzat 
egy :kis fülkéjében húzta meg magát, a honnan lelátha
tott n templomba. Senki sem sejtette az igénytelen 
külsejü asszonyban a rabbi édes anyját. A kántor kacs
karingós fu tamokkal bőven tarkítva, közmegelégedésre 
oldotta :q1eg feladatát, a tór ából lajen ozó is befejezte 
hatalmas o1·rhangon eldeklamált míí.vészetét - rabbi 
~1éir a szószékt·e lépett. 

A sze1·etetröl beszélt. A hangja elragadóan szivet
behálózó volt, az emberi érzelmek minden billentyűj ét 

mesterien ütötte meg. Az anyai ezeretetről szólott, s 
mintha szárnyakon r öpült volna, olyan magasra szállott 
ihlete. Beszélt . a boldogokról, a kiknek anyjuk van, 
beszélt a szerenceétlen árvákról, a kiknek anyjuk . 
nincsen. 

•A földön nincsen nagyobb hatalom - szólott 
Méir - mint a szeretet. Az égben fönn a csillagok mö
gött nem termett az érzelemnek szebb virágja, mint a 
szeretet. Hegyeknek méhe szivárványszínű gyámántot 
rejt erében; a ezeretet ékesebb kincs mint a fekete kö .. 
vek sugárzása, mert hideg a gyémánt, de forró a sze1·e-
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tet. Tengerfenéken, kagylók ba buj va megterem a vizi 
gyöngy, de igazi gyöngynél igazibb a szeretet. A szere
tetnek szava lágy, és úgy ölel mint ölelő karok; a sze
retetnek hangja olyan mint amenny dörgése : messze 
földrészek remegnek szózatjától, ha jogtalanság ellen 
száll a síkra, a szaretetnek lépte lassú, ha az eltévedt
nek büntetésére közeleg, a szaretetnek rohanása ol:ran 
mint a villám, ha az ártatlanul üldözöttnek siet a 
segítségére. A szaretet hőssé teszi a gyönge asszonyt, 
és gyöngévé·az erős férfiút. Aszeretet egyetlen könynyel 
koroná~kat oszt, és ujj ainak bársonysimítása betegeket 
gyógyit. Halálos ágyon elhagyatva nincsen, a ki tud 
még szeretni valakit, palotáknak pamlagán boldogtalan 
a gazdag, a kit n em szeret senki. Nem volna fecske
fészek, ha a pihegőkeblü kis madarak nem szeretnék 
egymást. Halott lenne az erdők mélye, ha keresztül 
rajta nem subanna a szeretetnek szelleme, az őzek 

kerülnék egymást, a sólyommadár egyedül szállana n. 
légben, hálót keresnének a víznek tü1ue alatt a halak 
is, hogy ne éljenek egyedül. Óh egyedül az van igazán 
elhagyatva - kiáltott fel beszéde -régén a pap - a kit 
a szenvedésnek idején cserben hágy rokon, barát és 

résztvevő szív! l> 

A 1·abbi . befejezte beszédét. Az elragadtatás ro ora~ a 
zúgott végig a templomon. Fönn a női karzaton ped1g 
nem tudták az asszonyok megérteni, hogy az az idegen 
öreg asszony miért sír olyan végtelen kes~rü~éggel, 
miért zokog olyan fájdalmas fuldokh1ssal? Kit sirathat 

annyira? 
Chane asszony az istentisztelet ntán ldtámolygo~ u. 

templomból. Sietnie kellett, nehogy fin, esetleg talal-
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kozzék vele. Mit szólna Reb Mendel, ha hirét venné 
' hogy beszélt a fiával. Pedig úgy szerette volna össze-

csókolni, a keblére vonni az ő lelke Méirját. De_ az 
ilyen érzékeny jelenetnek okvetlenül hire futott volna. 
Künn a templomudvaron egy cselédleány megmutatta 
neki a rabbi két gyönyörű kis gyermekét, azokat görcsös 
sírással csókolta össze. Azok aztán csudálkozva beszél
ték el az apjuknak, hogy egy öreg néni hogy össze
csókolta őket. 

Chane asszony hazatért otthonába. De nem volt a 
régi többé. Szivéből távozott minden harag a fia hánt. 
)fost csak azon gondolkozott, hogyan lehetne Reb 
~Iendelt Méirrel kibékíteni. Szólni azonban nem mert 
neki mégsem. 
; Egy reggel aztán félénken tett némi kisérletet Chane 
asszony: 

"Re b Mendel ! tudod-e, miröl álmodtam? A fiunkat 
láttam, szónokolni hallottam. Úgy beszélt, mint egy 
angyal. Két kis gyermekét is láttam, azok egyenesen 
az égből szállottak a földre ! ,, 

Reb hiendel azt hitte, hogy a felesége az ö érzelmeit 
akarja kifürkészni, azt hitte, hogy az ö szigorú, vallá
sos hitestársa azonnal elhagyná a házát, ha egy szóval 
is mentségre kelne a omesumed••- (kitért) nak, azt hitte , 
hogy neki ezekre a szavakra ridegen kell válaszolni, 
azért durván így szólt : 

• Ugyan Ch an e ! hagyd ezeket a bolondságokat ! N e 
hozzál bűnt öreg fejünkre ! ,, 

Pedig az ö szive sem volt már régóta a régi. Erősen 
hatalmába keritette a vágy a fia látása után. 

Egy másik ujholdra eső héten Reb Mendel búcsuzott 
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el a feleségétől holmi ütiigy alatt. Szombaton át távol 
marad a háztól. 

A fiát ment látni, a fiát.ment meghallgatni. Eg~szen 
úgy, mint Chane asszony. Titokban, senki által nem 
ismerve. Megvonult a tero.plom utolsó padjában, a 
tömeg háta mögé rejtőzve. Ö reá visszataszító hatással 
volt ugyan az orgonakiséretü istenitisztelet, a nőknek 

el nem zárt karzata, hanem a fia beszéde öt is meo-
o 

rikatta. Bámulva látta azt a meglepő hasonlatosságot, 
a mely Méir és az ő apja, a regedei ró' között az első 

pillanatra szembeszökött. 
Mikor aztán hazajött Regedébe Reb 1fendel, egy 

bajnaion ő szólott ekképen Chane asszonyhoz: 
"Képzeld csak Chane! milyen bosszantó álmom volt. 

Láttam és hallottam Méirt !., 
Chane asszony azt hitte, hogy az ő hitestársa most 

meg őt akarja kikémlelni, hogy ueki durván kell an·a 
-válaszolni, és most ő szólott igyen : 

«Ugyan Re b Mendel ! ne vétkezzél !• 
Féltek egymástól. 
Azonban nyugodni egyik sem tudott. 
Egy t.éli hajnalon, Chane asszony nem tudott többé 

uralkodni magán. Úgy érezte, hogy a szive hasad meg, 
ha nem szól. 

«Reb Mendel - szólt Chane asszony - egy \allo
mással tartozom neked. Könnyíteni kell a lelkemen. 
Nem álmodtam én azt, hogy láttam és ballottam a 
fiunkat, a két gyermekét : megtörténi az a Yalóságban 
velem. Láttam és hallottam, és nem tudok nélküle 
élni. Kergess el, ha tudsz, vess meg és gyiilölj meg -
de nem tehetek róla. 
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Reb Mendel pedig fölegyenesedett, a hangja I'e· 

megett: 
a Chane, C hane ! én se mondtam meg neked az igazat ! 

Szeretem a fiunkat jobban az életemnéL Én is lát
tam, én is hallottam l N em lehet az pose, a ki igy tud 
beszélni Izraél tanáróL Menjünk a fi unkhoz. )) 

Veszprém. Dr. Kiss Arnold. 

l •• 

A VEN IMAKONYV. 

Kis szobában őszi sugár 
Hinti fényét szerteszét, 
Simogatva beteg anyó 
Fonnyadt arczát és kezét. 

, 
Agya mellett fia zokog, 
Körötte nincs sen ki más. 
lJ gy illik e bús sz o báboz 
Őszj na. p fény, hervadás. 

~1egsz6lal az anyó végre: 
cBúcsúznom kell, érezem. 
Fiam, mit sem hagyok néked, 
Bár dolgos volt két kezem. 

V agyonom nincs semmi egyéb 
Csak ez imakönyvem itt. 
Becsüljed meg, forgasd gyakran. 
És az isten megsegít. 
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Rossz napokban, ha azt hittem 
Sors hulláma eltemet, 
Egy-egy buzgó imájával 
F ölemelte lelkemet. 

8 jó napokban sem ha.gytam el, 
Lapozgattam levelét. 
Azt súgta : N e bizakodj el, 
Ha mosolyg a sors feléd• ... 

A fiú a kön)"et nézi, 
Minden lapján fakó folt. 
}findegyik folt hajdanában 
Anyó forró könnye volt. 

Örömét is, bánatát is 
E könyv felett sírta ki. 
~Ielyik az örömnek könnye, 
Ki tudná megmondani! ... 

Faluszéli temetőben 
Kakukfüves hant alatt 
Pihen régen már anyóka 
S álmodoz szép álmokat. 

És a fiát a faluból 
1.fessze vitte sors szele. 
}fultak évek s a szerencse 
Játékot üz ő vele. 

Amíhez nyult, arannyá vált 
És sok kincse egyre nőtt. 
Szegény anyó, sejtetted YÓn 

Csak tiz év\el ezelőtt ! 
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Az elsárgult imakönyvet 
N om forgntt~ot bfÍr nagyon, 
Ámue mógis olvttsgatta 
Ünuopekkor, szont napon. 

S úgy 61·ezto, h ogy utánu, 
L elke nyugodt és erős ; 

Biztatta u, vón. imakönyv, 
Mint egy rógi ismerős . 

lúíny. bús omlók szállt lelkébe, 
Mig lapo?;tn, levelit. 
Anyját hu,1ló. : Becsüljoel meg 
l~s ttz jsten 1negsegit ! ... 

Bolclogs~ígbo,n folyt cl éltc 
B óvek sztí.ma futva száll, 
~Jig cgyszon·o beköszöntött 
1•\tgyos kózzol n. halál. 

Az anyókrt unokáj o. 
Ö1·ökl6 sok kincseit. 
Vnn itt bőven 1>ompa, vígság, 
De a hit, az n incsen itt. 

N agyanyó.nnk imakönyve, 
A könnyekkel öntözött, 
Oda kerül u, pu,dhísnt, 
A többi lim-lom között. 

Hogy gondolna szent irt\.s1·a, 
.Mikor éjjel-nappalon 
Ugy is sokat töri fejét 
rrivornynkon, vig rlalon. 
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Igy j árta ez évről évre, 
S egyszerre az unoka 
Azon vette magát észre 
Hogy a vagyon rég oda. 

Amit apja ~zorgos kézzel 
Gyűjtögetett éveken, 
Azt a fia könnyű szívvel 
Elveré egy éjjelen. 

Üres a ház, ki van fosztva 
8 a tékozló széttekint, 
~fit adhat el a kalmárnak 
Csakhogy legyen pénz megint. 

De nem talál biz ott semmit, 
Csak az üres falakat. 
V égre a vén ]makönyvön 
Csüggedt szeme megakad. 

Keze reszket, a mint fogja, 
Maga elé búsan néz. 
L elkét nyomják kínzó vádak, 
És a szíve oly nehéz. 

Feltűnnek a gyermekévek 
.. Édes, kedves, szép napok. 

Al·any volt a napnak fénye 
S ezüstből a csillagok. 

Régen volt, hogy apja igy szólt 
«A 'barmiczva ünnepen, 
Fiam, az a kivánságom, 
Élted boldog s vjg legyen. 
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Fogadd ezt az imakönyvet. 
N agyanyádnak könyve ez. 
Kopott, fakó, de csak forgasd 
És az élted boldog lesz. 

Látom most is jó nagyanyád 
A mint töl'li könnyeit 
8 így szól : Becsüld ezt a könyvet 
És az isten megsegit! » •• 

Ugy érzi, hogy gyermek ujl'a, 
8 jó nagyanyját látja 1neg, 
Mint hajlik az imakönyvre 
8 forró könnye úgy pereg. 

Érzi, könnyebb volna lelke 
8 nem gyötörné úgy a vád, 
Ha nagyanyó vén könyvéből 

Elmondhatna egy im át. 

Nézi, nézi a betűket, ' 
De mind olyan idegen. 
~fintha mind így szólna hozzá : 
«Hagyj csak békét énnekem ! 

Itt pihentünk éveken át. 
A poros lim-lom között. 
Most keressz fel, hogy a balsors 
Csapásival üldözött?» 

Csak egy szót, egy árva szócskát ! 
Csak ennyiért kesereg. 
Zordul néz a betűsor, mint 
Ellenséges hadsereg. 
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Nem ismer fel egy betűt sem. 
Próbálkozik s megakad. 
Hosszan, hosszan el-el nézi 
A könnyázott szavakat. 

A sok keserv, a sok bánat 
Szívében mind összegyül. 
Érzi nincs e földön hive 

' Csak e vén könyv egyedül. 

Ráborul az imakönyvre, 
Melyben néki nincsen ír, 
Megöleli, csókolgatja, 
Sir, csak sir, csak egyre sír. 

349-

Feleki Sándor. 

' ' ' HAROM BIBLIAFORDITAS.1 

Izraél régi bölcseségének és költészetének dúsgazdag 
kincsesházában, melyet agádának neveznek, két oly 
mondatra akadunk, mely különbözö alakban ugyan
azon egy eszmét tartalmazza. A Szinaj hegyén - így 
sz ól az egyik mondat 2 - az isteni kinyilatkoztatás min
den egyes igéje megoszlott és a világ hetven nyelvén 
hangzott el. A másik mondat szerint, a Józsua által a 
szent föld elfoglalása után emelt oltár felszinén a tóra 
mind a hetven nyelven volt olvasható. 8 Nem mesterkélt 

1 Fölolvasás, tartatott az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
rdk. közgyülésén 1898 május 19-én. 

2 B. Sabbáth 88b. 
8 Misna Sz6ta VII. 5. 33a. 
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fejtegetés szükséges azon gondolat földe1·ítésére, mely 
e két mondatbau rej lik. Szinte leplezetlenül tünik elénk 
mindkettöböl azon igazság, hogy az első pillanattól 
kezd ve vallásunk tanainak az vol t a rendeltetésük, hogy 
széles e földön minden emberi nyelven szólaljanak meg 
és hogy Izraél szent il'odalmának hatása nincsen hozzá 
köt\e eredeti nyelvéhez, hanem_ már eleve arra volt 
szánva, hogy minden nép lelkéhez annak tulajdon 
nyelvén beszéljen. A kik kétségbe vonják a zsidósá.g · 
universalistikus irányát, azokat bátran lehet ama két 
mondatra utalni, melyekben a költői képzelet lendülete 
egy igen merész, de egyszerű és egyszerüségében annál 
megkapóbb eszmét juttat kifejezés1·e. S az eszme tény
nyé vált, oly ténynyé, melynek valósága felülmúlja az 
agáda szerzőinek képzeletét. Mert ők csak hetven nyelv
ről beszéltek a föld népeinek hagyományos számához 
képest; de tényleg több mint háromszáz1·a becsülhető 
azon nyelvek száma, melyekre máig szentirásunk egé
szen vagy egyes részeiben .le van fordítva. N em egy 
nyelrnek egyedüli irodalmát bibliafordítása képezi, és 
alig van nép, mely nem saját nyelvén olvashatná Izraél 
szentirását. 

A bibliaforclítások kétezer esztendő óta egy nagy 
virágzó ágát teszik a világirodaiomnak : ök voltak a 
leghatalmasabb eszközök a nemzetek vallásos nevelésé
ben, erkölcsi megnemesbítében ; hatásuk nyomait ma
gán viseli minden mivelt népnek nyelve és irodalma. 
A biblia népe pedig az első bibliafordításokat is 
adta a világnak. Mihelyt kivetkőzni kezdett Izraél nem
zeti egyéniségének legfontosabb j ellegéből, mihelyt meg
szünt ősi íroelaimának nyel vén mint anyanyelven be-
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szélni, megteremtette a bibliafordítást mint élő vallás 
'd . os 

intézményt, s maJ m1nt irodalmi terméket. A zsidóság 
történetében, szellemének fejlődésében és kifelé terjesz
kedésében nagy hely jutott a bibliafordításoknak Múlt 
időkből reánk maradtak, mint nagy korszakok emlékei 

' rnint j elentős fordulatok , változások eredményei, oly-
kor előidézöi. De napjainkban is - hiszen társulatunk 
alapszabályai is bizonyitják - komoly törekvések irá
nyulnak- a zsidósághan a szenti.l'ás fordítására. Azért, 
tisztelt hallgatóim figyeimét és érdeklődését remélhe
tem, midön bibliafordításaink sorából oly három műre 
vetek rövid pillantást, m elyeken fölismerhetjük ezen 
irodalmi termékek nagy jelentőségét, szemlélhe~ük 

azon gondviselésszerű szerepet, mely nekik jutott a 
zsidóság történeti hivatásának teljesítésében. 

L 

t gyanabban az időben, midőn a makkabeus hősök 
.lelkesedése -hogy a próféta szavaival éljek- fel
támasztotta Czión fiait J á ván fiai ellen, midőn Judéa 
népe egy görög király ellen védelmezte vallását; ugyan
abban az időben egy másik görög királynak ajánlotta 
egy zsidó bölcselkedő l a görögül irt könyvét, melyben 
Izraél tanait és törvényeit dicsőíti és E:ellas nagy gon
dolkodóinak eszméit Mózes irataiból merítetteknek 
mondj a. Palesztinában kegyetlen harcz a zsidóság és a 
hellenism us között a Ptoleméusok fővárosában pedig a 

' ll ~ 1- " zsidóknak szellemi közössége a görögökkel! Az e e.~.IAe~o 
jelenségek ezen egykorosága szembeszökően mutatJa 

1 Aristobnlos. 
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azt a kettős hatást, melyet az emberiség tanítóivá ren
delt e két népnek, a zsidó és a görög népnek érintke
zése előidézett. Egyrészről az ellenállbatatlan vonzás ,. 
melyet a görög eszmevilág a zsidó elmére gyakorol, 
másrész1·ől a legridegebb ellentét, mely élet-halál 
küzdelemmé válik. És e kettős hatás folytán egyrész
ről a zsidó nép zöme elzárkozik az idegen világnézet
től és visszavonul ősi hitének bástyái közé, ezeket foly
ton kiépítve; másrészről a zsidóságnak egy tekintélyes 
része- mind a mellett, hogy hi ven és büszkén ragasz
kodik ősi tanához - mégis szellemileg a pogány vi!ág
hoz közeledik, sőt arra törekszik, hogy saját fényének 
sugarait a pogány világ közé is bocsássa. A zsidó-görög 
érintkezés e kettős hatása döntő befolyást gyakorolt a 
zsidóságnak, sőt az emberiségnek történetére. Mert a 
harcz megedzette a zsidóság erej ét, megtisztította hitét, 
megifjította bátorságát, megszilárdította mindenkorra 
bizalmát; a göt·ög bölcseséggel, a görög iskolákkal szem
ben, páratlan odaadással fölkarolta Izraél ősi vallását, 
ősi irodalmát, fejlesztette intézményeit, iskoláit, ben
nük megalkotva későbbi megmenekülésének, fenn
maradásának biztosítékait. Míg ez Palesztinában tör
tént, addig Alexandt~iában és másutt a diasporában 
egyre azorosabban simulnak á zsidók a világhódító 
görög miveltséghez; majdan beleviszik Platon eszméit 
lviózes tan aiba, és Izraél prófétáinak jós igé i az idege
nek számára új alakban szólalnak meg Homeros nyel
vén. Keletkezik egy csendesen működő és messze elter· 
jeclő zsidó propaganda, létesülnek szerte szét a görög 
kultura és a római hatalom területén azon községek, 
melyeket majd a zsidóság kebléből származó új vallás 
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készen fog találni, hogy belőlük, mint kezdő müködésé
nek középpontjaiból induljon világtérítő útjára a 
pogányság legyőzésére . ' 

A kereszténység te1·jeszkedését előkészítő e zsidó 
propagandának a görög bibliafordítás volt a szent 
könyve ; és maga a kereszténység igen soká más szent
irást nem ismert ennél, és annak megtartotta akkor is, 
midön új hitének szent iratait hozzá csatolta. Az alexand
riai zsidók görög bibliája volt azon alapkönyv, melyből 
a kereszténység tanítói hirdették tanaikat, melyből 

tudomást szerzett a pogány világ Izraél Istenéről, Izraél 
erkölcstörvényérőL Azért nem túloz, ki az első görög 
bibliafordításnak, az úgynevezett Septuagintának világ
történelmi sze1·epéről beszél. A monda szerint egy ki
rály számára készült, bár valószínilleg a görög nyelvü 
zsidók már koTán érzett szükségének köszöni létesülését. 
De valój ában megérte az alexandriai zsidó község görög 
targuma, hogy királyok tisztelték és kincseik között 
őrizték. Sok más nyelvbe belöle ültették át a szentirást, 
a gótok nyelvébe épen úgy, mint Aethiopia nyelvébe. 
A zsidóság maga, későbben, nem i3merte el magáénak e 
tisztán zsidó eredetű müvet; és olyannyira idegenked
tek tőle, hogy a Septuaginta keletkezését dicsőítő régi 
monda h elyében más monda keletkezett, mely imígy 
sz ól: 1 • Midön Ptoleméus, egyiptomi király számára 
görögre fordították a szentirást, három napig tartó 
sötétség borult a világra)), mintegy ismétlődött a régi 
egyiptomi csapás 2 sötétsége. Tényleg e fordítás sokszor 

1 Megillatb Tannitl1 vég6n. 
~ Mózes IT. k. l O, 2~. 

Az lMIT Évkönpe 1899. 
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elhomályosítja az eredeti szöveg él'telmét ; belőle oly 
1·észleteket vettek, vagy beléj e is vittek, a melyekkel 
elhomályosították az új hitnek fejtegetői a szentirási 
gondolatok tisztaságát. Azért megértjük a sötétség1·ől 

mesélő mondát; de mi késő utódok csak a fényt látjuk, 
mely az első görög bibliafordításból kiáradt az emberi· 
ségre · azért tisztelettel tekintünk reá, és Izraél múltjá
nak irott hagyományai között díszhelyet adunk n eki, 
mint vallásos eszméink legrégibb és l eghatásosabb ter
jesztőj én ek. 

II. 

Több mint egy éyezreddel az első bibliafordítás után 
ugyancsak Egyiptomban a szentirásnak egy új fordí
tása készült, mely történeti jelentőségre ugyan mögötte 
áll az alexandriai münek, de szintén új korszaknak a 
megnyitója és hosszú időre terjedő hatású . Ezen új 
fordítás szerzője Száadja, egy fajjúmi tudós, később a 
szúrai főiakolának feje: nyelve pedig az arab, Egyip
tomban és másutt is akkortájt a zsidóknak anyanyelve. 
De e nyelv abban az időben, a tizedik század elején, 
nemcsak az arab nemzetnek és győzelmes vallásának, 
a kereszténység nagy 'etélytársának volt a nyelve, 
hanem a legkiválóbb szellemi kulturának, a tudomány 
min<len ágának i az arab nyelv volt akkor, úgy szól
ván, a letéteményese. Az ó-korban felhalmozott szel
lemi kincsek. melyek n görög irodalom marad\ányai
ban holtan he\ertek. élő hatásra ébredtek az arabok 
nyelvéhen; arahul szólaltak meg újra Platon . . Aristote
le. é. mind megannyi hire tudósa é pbilosophu a az 
antik világnak. E míg a keresztény Európában a szel-
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leroi roo~galo.m, a azabad kutatás örökre lcmyügözöttnok 
látszott es abg mutatkoztak még elv6tvü a leenclé.) u"á
születésn ek előhirdetői : addig friss szellemi élet }:~z
gott a rnohammedán világban, és a tudás napja fényeBeH 
'ragyogott az ara lJ mivelödés székhelyei fölött: Elő
ázsiában, Egyiptomban, északi Afrikában, Spanyo1-
<>r3zágban. A zsidó n épnek szine-java pedig, mely ezek
ben az országokban lakott, szintén fölébredt tespedt
ségéből , és a h agyományos tudás és tanulás mellé új 
tényező jutott uralomra Izraél fejlődésében : az ész
-szerü kutatás, az önálló tudomány. A ki pedig uralomra 
vitte e tényezőt, az Száadja volt, a szentirásnak arah 
fordítója. Más munkákban vetette meg Száadja az új 
zsidó tudomány alapjait; mikor érdemeiről besz~lünk, 

nem szoktuk első sorban bibliafordítását említeni; de 
talán a legnagyobb és legtovább tartó hatást ezzel 
a müvével gyakorolta. E fordítás nemcsak a ~zent 

.szövegnek világos és észszerű fölfogását tanít.otta; ha
nem mint az arab nyelvnek megbecsülbetetlen taní
tója is müködött mindenhol, a hol zsidók arab uralom 
alatt éltek. Mindenbová eljutott Száadja fordítása, é~ 
majdnem olyérrenytszerzettmagának, mint bajdanában 
az arameus targum ; a hires és nagy tekintély-ö gá ón arah 
bibliafordítása tekintélyében szerzöje oc:ztozkodott. ~Iég 
ma is, a pentateuchus egy kiadásában. mely egy jeruzsá
lemi nyomdában a dél-arabiai zsidó községek _zámá.ra .. 
kfszül, a héber szö,eg minden Yersét nketo ~z targuma 
és Száadja arab fordítá. a kö,eti. Száadja bibliafordítása 
megjelenése idejében és a köYetkezö században meggyor
sította azon érdeke. kulturtörténeti folyamatot. ·mely 
·It l · · · · l bo-o lo ·"' nll-a a a zstdosagnak egy nagy re-ze e ara .. -

• -· 
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Iásos és egyéb tudományos irodalmában hosszú 1dőre 
az arab nyelv lett uralkodóvá. pe ezen elarabosodás nem 
csa.k a zsidóságon belül vált érezhetővé, a mennyiben 
együtt járt vele a vallásos fogalmak tisztulása; a nyelv
nek szabatos és müvészi kezelése, a tudományos hala
dás, az irodalom felvirágzása, hanem alkalmassá tette 
a zsidóságot arra is, hogy egy rendkívül fontos fölada
tot vállaljon az európai kultura fejlődésében. Arahul 
tudó zsidók tolmácsaivá lettek az arab irodalomnak 

' ök voltak az arab tudomány közvetítői a tudásra áhito-
zók számára a keresztény Európában. Ezeknek zsidó 
forditók tevékenysége tette hozzáférhetökké a különben 
előttük elzárva maradt forrásokat. Egy nagy fordítási 
irodalom keletkezett, mely most csak kevés irodalom
történeti kutatót érdekel, de a maga idejében élő ténye
zője, nélkülözhetetlen útmutatója volt a haladásnak, 
a tudásvágynak. Igy a középkori zsidók arab ·nyelv
ismerete hozzájál·ult a folytonosság belyreállításáboz, 
a szellemi élet tovább fejlésztéséhez Európa kulturájá· 
ban. És ezzel a középkori Izraél missiót végzett. Tudó
sainak önálló termékeivel, valamint fordítási müveivel 
kivette részét az emberiség szellemi birtokának fönn
tartásában és gyarapításában. Azon korszak küszöbén 
pedig, mely a feladatot teljesítette, Száadja áll; a ki 
bibliafordításával is nevelte népében az ily feladatra 
szükséges képesség elnyerését. Száadja arab biblia
fordítását is kiváló hely illeti meg multunk történe· 
té ben. 
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III. 

A Száadjával kezdődő korszakot mélt n nevezik 
fénykorsza~nak a ~sid~ történetben. De hogy fény 
jutott nekunk osztalyreszül a sötétnek mondott kö
zépkor néhány századában, e kiváltságnak utólag 
drágán adtuk meg az árát. A középkor sötétsége épen 
akkor lett sűrübbé körülöttünk, midőn világrészünkben 
újjongva üdvözölték az új világosság sugarait, a szel
lemi rabság megszünését. A történet tábláin egy évszám 
alatt olvasható két esemény, egy új világrésznek a 

l 

fölfedezése és a zsidóság legjelesebb, legbüszkébb 
részének földönfutóvá tevése. Ugyanakko1·, midön az 
új időknek egyik előharcz o sa így kiált föl : c< Mily öröm, 
ily időben élni!))- a zsidók számára mindinkább kiapad
tak az életöröm forrásai. A ghetto lakó j át a társadalom 
kizárta kebléből, eltiltotta tehetségeinek használatától, 
emberi jogainak élvezetétőL És egyszersmind megszü
kült a lelki szemhatára is, megszakadt az összefüggés 
az elmult jobb időknek eszméivel, tudásával, törekvé
seivel. De végre, későn, a ghetto lakói számára is eljött 
az újkor, és a ghettónak egy sz~gény szülöt~je lett a 
zsidóság számára ezen új kor úttöröje, fáklyavivője. 
Mendelssohn Mázessel épen úgy kezdődik új korszak tör
ténetünkben, mint Száadjával. Mendelssohn is, ép úgy 
mint Száadja, a gondolkodás legmagasabb problemái
nak földolgozásában és különöseu a vallásos eszmék 
észszeril tisztázásában és fejtegetésében ismerte föl 
életén~k legfőbb hivatását. Mindketten bitf~leik föl
világositását tiizték ki maguknak czélul, és mtndketten 
l>ibliaforditással is kivánták e czált elCrni. Dc egészen 
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rná feladat jutott a berlini bölcs kereskedőnek és iró
nak, mint hajdanában a szúrai gáónnak. Mendelssobn 
~fózes történeti hatása nem annyira abban keresendő, 

a mit közvetetlenül tett és írt a zsidóság számára~ 

min t abban, hogy mivé lett ő és hogyan müködött a 
nem zsidók körében. Mandelasohn Mózes volt az első. 
európai zsidó, ki a zsidók között éJt, vallásához híven 
ragaszkodott, de a zsiuó közösségen kívül általánosan 
elismert rangra emelkedett és kiváló helyet vívott ki 
magának hazájának vezető szellemei között. Mandela
sohn ~Iózest ezerették és tisztelték korának legjobbjai 
mint kitünő irót, mint finom érzésü kritikust, mint 
alapos gondolkodót, mint a bölcsészet elmés tanítóját .. 
Német hazájának története a korát képviselö alakok 
közt az ö alakját is megörökítette. Midön így Mendels
sohn, önerejével kiszabadulván a gbetto légköréből,. 

személyének példájáva.! megmutatta, mivé lehetnek 
1najd a zsidók, ha ledölnek a válaszfalak közöttük és a 
velük egy hazában élő embed áraaik között, megnyitotta 
az európai zsidóság ama j eleseinek végtelen hosszú so
rát, kik a tudomány, a művészet, az irodalom, a társa
dalmi miiködés minden terén hozzájárultak hazájuk
nak baladásáboz, jólétéhez és nagyságához. De Men
delssobn nem csak a nem zsidó világnak mutatta pélw 
clájá.val mit várhat a szabaddá és egyenjogosúlttá teend(} 
zsidótól, hanem példája buzdítólag, ébresztöleg hatott 
hitfeleire is; és ezekre nem csak példájával hatott, 
hanem segitségükre is jött, hogy követhessék. Biblia· 
rordító.sá.va.l megmutatta nekik az utat a szentirás 
értelmezésének régi elhagyott egyszerüségéhez és ész
szerüségéhez, de egyszersmind tanította öket romlat-
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Jan nyel\r e, egyenes gondolkozásra, tisztult izlé 
l 

.d . sre. 
És ezeket a tu ~J onsagokat, valamint a velük ·áró 
vágyat a tökéletesítésre és önnevelésre, belé ol;otta 
Mendelssohn bibliafordítása a serdülő ifjuság lelkébe 
xnelynek roint tankönyv volt szánva, de azon felnöt~ 
tek lelkébe is, kik érett korukban belöle tanultak, és 
okultak, mert általa a haladás, a felvilágosodás felé ve
zéreltettek. ~Iendelssohn ~Iózes bibliafordításának törté
neti hatását n em szükséges bebizonyítani. Hiszen még 
köztünk is élnek sokan, a kik e hatást magukon érez
ték, kik hálásan visszaemlékeznek rája. Németország 
határán túl is, főleg a keleti Európa országaiban, a mi 
magyar hazánkban is, a múlt század végén és jelen 
századnak első felében számtalan zsidó családban e 
német bibliafordítás jelezte a tisztult szellemi kultura 
első kezdeteit: számtalan tanító kezében eszközzé vált 
önmagának fegyelmezésére és tanítványainak belyes 
oktatására; számtalan ifjúnak vezérévé lett a lelki 
megszabadulás, az előre törő miveltség ösvényén. 

Mandelasohn Mózes biblia fordítása is már a zsidóság 
emlékei közé tartozik ; de a mint szeretettel és tisztelet· 
tel kell hogy csüngjön minden modern zsidó lelke az 
európai zsidóság úttörőjének alakján, úgy fűződjé.k m~ly 
hatású müvének bibliafordításának emlékéhez, 1s mm-' . 
denkor a kegyelet hálás érzése. 

~ 

A történeti elmélkedés magaslatáról visszap~~t~~
tunk e három bibliafordításra és mintegy ntJelzoit 
ismertük föl bennük Izraél világtörténeti életé~ek. 
Al. l' k · · t' asiaton és tekintJUD · meg m eg egy pillana Ig e mag ~ 
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,~;ünk le onnan önönmagunk törekvésére : fürkészszük , 
mí legyen jelenkori bibliaforditásainknak, mí legyen 
zCJro,;ahl,ao a tárHulatunk által megkezdett münek 

tórú:nctí rendeltetése. E kérdésre önként kínálkozik a 
válaHz. Biblíaforditá~unk föladata, a magyar Izraélt 
hogy a próf~ta szavaival éljek - t újra birtokofiává 
túnni elhagyott birtokának."~ Mert hazánk zsjdósága
híáhu tagadnők -elhagyta legdrágább, legrégibb birto
kftt: a sz~ntjráR nópe nem iHm er i a szentirást. Azon 
irodalomnak, melyből vallásos érzületünket táplálnunk 
kellene, m6g a Hzellcmí gyönyörködéH maradandó becsű 
forráRai kőzött sem juttatunk helyet. A régi ösvények, 
rnelyck ŐReinket a azcntiráshoz vezették, járatlanokká 
lettek ; legyen bibliafordításunk azon új ösvény, melyen 
víaRzatérünk elhagyott birtokunkboz, újra megif~merve, 
újra mcgszoretve régi hibliánkat. 

BudapeAt. /Jr. llachr'r Vilmos. 

" .1 os . .f.!J, R, 
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I. 

Dr. W einmann Fülöp elnöki megnyitója. 

Előadatott az 1 9 deczember 18-iki választmányi ülésen. 

Tisztelt uraim! 
Az elnök úr a megjelenésben hivatalos teendői által aka

dályo:ITa lévén, nekem jutott a szerencse, hogy üdvözöljem 
önöket, kik teendőikből időt szakitottak arra, hogy ide fá
radjanak: meghallga.tni beszámolónkat a lefolyt évről és 
tervezéseinket az eljövendő esztendőre. 

Ha szellemi törekvésről, szellemi munkáról van szó, 
vajmi kevés egy év és bizonyára nagyon keYés ez a mind
össze öt év is, mióta az izraelita magyar irodaJmi társulat 
fennáll. S még is sikeres működésre utalhatok, friss pezs
dülő szellemre, ifjonti vállalkozó erőre, mely a. jövőt illető
leg még dúsabb eredménynyel biztat. 

Különösen a mult lefolyó évre utalhatok. Meghozta ne
künk, meghozta a zsidó felekezetnek és meghozta a nem
zeti irodalomnak a Szentírás fordításának első részét l 

Nem nekem lehet föladatom e nagy vállalkozást valódi 
érdemeszerint méltatni. De bizonyára szabad nekem mon
dani annyit, hogy mindnyájunk örömének adok hangot, és 
mindnyájunk elismerésének kifejezést: hogy a biblia szer
kesztö-bizottság, élén dr. Bacher Vilmos kitünő elnökével, 
nehéz feladatának annyi munká.t és lelkesedés~ szentelt, ,és 
Inűködésében eddiu is oly kitünően járt el. B1zton remel
jük, hogy a folytatá: is méltó lesz Társulatunkhoz és fele
keze~-u._ "Ull.IU.leZ. 
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Egyéb kiadvúnyaink is kétségtelenül bizonyítják, hogy a 
Társulat tagjainak pártolására érdemes, a mely pártolásra 
nagyon is reá van utah·a. Vajhamennél többen hallanák és 
követnék hívó szózatomat l Vajha kezet kézbe fogva, vállat 
vállhoz vetve, gyarapítanők Társulatunk anyagi erejét és 
erkölcsi tökéjét! Felekezetünk közös érdeke kivánja ezt, 
mert túlzás nélkül állíthatom, hogy amit reméltünk és óhaj
tottunk. immár teljesedésnek ind nl: az Izr. ltlagyar Irodalmi 
Tár ulat ugyanis új góczpontja lett a magyar Izraél erejé
nek, új kohója fegyverének, új tűzhelye szellemének. 

Ebben a meggyőződésben megnyüom ma1 ülésünket és 
átadom a sz ó t a társulat titkárának. 

II. 

Dr. Bánóczi József titkári jelentése. 

Előadatott az 1 98 deczember 18-iki ,-ál~sztmányi ülésen. 

Tisztelt választmány! 
~Iintegy negyven évvel ezelőtt több kiváló Z!:Üdó pap állott 

össze a szentirásnak magyar nyelven fordítására. Egyiknek 
sem volt anyanyelve a magyar, de azért egyformán érezték 
a felekezeti és hazafias kötelességnek e föladatban való egy· 
ségét. Tíz évvel utóbb a zsidók nemzeti egybeolvadásának 
elősegítésére alakult Izr. ~!agyar Egylet veti föl ujra a biblia
fordítás eszméjét. Ám a kezdeményezők buzgalmát egyik 
esetben sem támogatta a viszonyok alakulása s egy új nem· 
zedéknek kellett előállnia., míg a. nyelvében is túlnyomóan 
magyarrá lett zsidóság változott körűlmények serkentő ha
tása alatt megalkotá magának az Izr. ~!agyar Irodalmi Tár
sulatot, melynek ezétjai közé legelső helyen n.zt iktatta~ 
hogy a Szentirás magyar fordítását eszközölje. 

Öt év múlt el ezóta s mint a Társulat nyolczadik kiad· 
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ványa, immár a folyó év elején megjelent a munka ls" _ 
A 

,.... . -t k _ e o ko-te te: tóra. Ju oz~ o onyve. 
Büszke megelégedéssel utalhatunk e nagy és !:rro ....:L 

" o o. rs ;:)J4erre 
utalhatunk e mure, melylyel a Társulat a zsidóságnak · 
közóhaját Yáltotta valóra. o ~oy 

örömmel teszek ma Önök előtt tanubizonYságot · 1 
hogy a felekezet tényleg maradandó vínnányké~t únn~ 
e kötetünk megjelenését, azt a férfiút ünnepelYén. ~ek 
törhetetlen buzgósága, lankadatlan mnnkaereje és kima
gasló h1dása. a nagy müvet létesített~. )lindnyájan tudjuk. 
hogy Bacher Vilmosról esik aszó. Május ~2-én a. főYáro i 
zsidóság vezető férfiaiból alakult üdvözlő lrüldöttség kereste 
föl az érdemes férfiút, hogy neki az egész felekezet háláját 
és elismerését tolmácsolja. Ez ünneplésből joggalYeszszük ki 
részünket mi is, nemcsak abban az értelemben, ho!IT i~ o .. o 

örömmel tüzdeljük leYeleinket az ö gazdag koszorújába, ha-
nem annyiban is, hogy jogosan kérünk érdeméből ~ay résztt 
a kik neki e nagy sikerre alkalmat és indítást adtunk -
minmagunknak, a Társula~nak is. \ alaminthogy teljes biza
lommal számíthatunk arra is, hogy Bacher Vilmos további 
vezetése elegendő biztosíték arra, hogy a Szentírás hátrll
levő kötetei az ele\e kitüzött határidőre készen lesznek. 

A Biblián kívül vették tagjaink az 1 ~g n -iki Ét:könyt·Pt. 
mely szerzőinek mi\oltánál és közleményeinek mltozato~
ságánál fogva joggal megállhat elődei mellett. Tudósok és 
irók és költők fogtak benne kezet, hogy szakember és érdek
lődő egyaránt tanulsággal és élvezettel forgatbassa. 

Pályakél·dé.~eink közül a Tencer-féle, mely Budapest te
rületén fennálló hitközségek törlénetét kivtinta. bár nem 
teljes sikerrel de eredménynyel járt, a mennyiben 8 dr. 
Acsády Ignác; Balogh Ármin, dr. Kohn Sámuel és Tencer 

' ·t'·· tlr 
Pál urakból alakult birá ló-bizottság itélete szerm ll?J8· · 
Büehler Sándor keszthelyi rabbi nyertes, versenymm·éblen 
annyi alapos tudásnak és oly jeles alakító tehetségnek fil ta 
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kétségtelen bizonyítékait, miszel'int remélhetjük, hogy ki
egészítés alatt lévő munkája nemcsak felekezeti történet
tudásunknak, hanem nemzeti tö1iénettudományunknak is 
gazdagodása lesz. 

Másik pályakérdésünk, mely az európai zsidóság szerve
zetére vonatkozik, első ízben 1896 márczius 31-én járt Ie. 
Névtelen meg keresésre, többszöri időhal~sztás után, a folyó 
év végeig hosszabbitottuk meg a határidőt. Óhajtjuk, már 
-a kitüzött nagyszabásu feladat fontossága miatt is, hogy 
eddigi pályakérdéseinknek örvendetesen tapasztalt sikere 
ebben az esetben se legyen puszta reménység. 

A május 19-én tartott rendkívüli közgyűlés alapsza
bályaink módositását helyeselte és elfogadta. Mihelyt a 
belügyminiszterium azokat helybenhagyj a, hozzájuk fogj uk 
egyszerűsítendő szervezetünket idomitani s bizton remél
jük, hogy föladatunknak eddig kénytelenségből mellőzött 
ágai- igy különösen az Oklevéltár érdekében is módunk
ban lesz akkor munkálkodnunk. 

E rendkívüli közgyűléskor dr. Bache1· Vilmos tanár ((Há
rom bibliafordítás» czimen felolvasást tartott, valamint mai 
választmányi ülésünket is felhasználtuk arra, hogy dr. Blau 
Lajos tanárt meghallgathassuk. Így a felolvasások, melyek
n ek állandósítása kérdésével, ellenkező viszonyoknál fogva, 
eddig nem tudtunk diadalmasan megküzdeni, legalább a 
Társulati élet nagyobb mozzanatait kisérik és emelik. 

Hogy il·odalmi és hazafias működésünkről minéJ nagyobb 
körben tudomást szerezzenek, az idén is elküldtük kiadvá
nyainkat Akadémiának, Múzeumnak, az összes magyar nyil
vános könyvtáraknak s a külföldi zsidó szeminá1·inmoknak. 
A többi hazai felekezeti irodalm! társaságokkal: a Szent 
István-társulattal, a Protestáns h·odalmi és a Luther-társa
sággal föntartottuk a régi csereviszonyt. Serénységgel hint
jük így a magokat, kikelésüket arra biz ván, ki mindnyájunk~ 
nak menedéke és erős tornya. 
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De a választmánynak tavalyi bölcs határozatából az idén 
többet is tehettünk: fegyházba és börtönbe, kórházba és 
legényegylethe és iskolákba eddig megjelent kiadványaink
ból összesen 20 helyre közel 700 kötetet küldtünk ajándékba. 
E nagylelkű intézkedésük kétségtelenül fokozta erkölcsi 
hatásunkat s emelkedett öntudattal gondolhatunk arra, hogy 
a roit a Társulat négy éven át produkált, az száz és száz 
léleknek itt erősítni törekszik megingott erkölcsi érzékét , 
ott enyhíteni siet zaklatott fájdalmait, emitt meg bonto-
gatni segit a feltörekvő elme zsenge szárnyait. Így tévén, 
nem jótékonyságot gyakoroltunk, hanem kötelességet telje
sítettünk - de örvendezvé vallj uk, hogy Társulatunk ily 
szellemben érti és végzi feladatát. 8 a haladó évekkel -
bízva bízunk benne - egyre nyilvánvalóbbá lesz, hogy az 

Izr. 1Vfagyar Irodalmi Társulat a nemzeti és felekezeti szel
lem egyik hű letéteményese s szerényereje szerint mun

kás öregbitője . 

Hogy így legyen mindenkoron, adja Izráel és a ~[agyarok 
Istene. . 

ill. 

Függőben lévő pályakérdés. 

Kiván ta tik történeti alapon való ismertetése és ro éltaliása 
a zsidók fennálló községi szervezeteinek Európa egyes 

államaiban. 
Határidő 1899 deczember 31. 
A f · ol vam- olasz munka magyar , német, ranczut, aug oJ 

nyelven küldhető be. A bírsulat a nyertes művet c.sak m~-
. " k badsáaaban all gyar nyelven tesz1 közzé de a szerzone sza o 

' . · · ' hogY a 
munkáját saját tetszése szarint k1adn~, mégis ugy, ,, 

1
· 

• 1 · • ' mlítendo esz. 
czímlapon az I. 1\1 . I. T. mint pályázat nuo e 
A díj csak önálló becs{i míinek adatik ki. 
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Pályadíj 1 OOO korona. - A kézirat a szerző tulaj dona. 
marad. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel ü·ott munka a. 
társulat elnökéhez- VII. Holló-utcza 4. - küldendő. 

IV. 

Jelentés a Tencer-féle pályázatró l. 

A pályázatra, m ely Budapest te1·ületén lévő zsidó hitköz
ségak történetének megírását kivánta, egy munka érkezett, 
melynek szerzője hangsulyozza, hogy czéljának tekinté 
cBudapest története köré a magyar zsidók történetét cso
portosítani D . Kézirat~nak sz öv ege 240 oldalból áll s tulnyo
móan nagyobb része, 178 oldal, csakugyan a j elzett módon 
van megirva. A budai hitközség multját ecseteli, de müve 
itt első sorban adalék a magyar zsidók történetéhez, míg a 
budai hitközség maga csak másodsorban lép elénk. A XVTII. 
század derekától kezdve az óbudai - 2t: oldalon - és a. 
pesti hitközségnél - 40 oldalon - már tá1·gyánál, a közsé
gek történeténél marad. A pályamíi e szerint nem egységes 
terv szerint készült. Az óbudai és pesti hitközségek törté 
net~ből még annyit sem ad, a mennyit kivánni kellene, 
mert ezek külső történetének csak vázlatos átnézetét kapjuk, 
legnagyobb részében meg olyan t ad, ami bár érdekes és . ,, 
tanulságos, de a budai és pes~i hitközségekkel semm1nemu 
kapcsolatban nem áll, tehát egészen mást tartalmaz, mint 
a pályakérdés kivánja. 

?tfíg így szerző egyfelől anyaga körét kelleténél jobban 
tágítja, másfelől anyaga határát a megengedettnél szükebbre 
veti, a mennyiben csak 1848-ig haladt, holott a Budapest 
területén fennálló hitközségak nagyobb mé1-tékü fejlődésa,. 
részben legalább, csak ekkor kezdődik. 
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E jelentékeny hiányok mellett is azonban teljes méltán _ 
lattal ~.zólhatni a műről és i~ój~:ról, ki több évi tanulmá:y 
és lelknsmeretes buvál'lat gyumolcsét nyujtja. Szerző a ke
resztény és zsidó kutfőkben egyaránt járatos, a·levéltárak 
!'ejtett kincseiből bőségesen mel"itett. Nagyjában felfogása 
higgadt és józanul ítéli meg az eseményeket. E mallett ma
gyarosan, érthetően ír. Itt-ott pongyola ugyan, de ez kétség 
kivül a gyors munka következménye, mert egyes fejezetek 
arrÓl tanuskodnak, hogy eleven tollu, ügyes íróval van dol
gunk. 

Mindezek alapján a pályamű a lritüzött díjra érdemesnek 
ítéltetik azon szoros föltétellel azonban, hogy szerző a 
mű tárgyához nem tartozó összes kitéréseket okvetlenül ki
hagyja s az események elbeszélését 1867 -ig folytassa oly 
módon, hogy az emancipátióról hozott törvény legyen az 
egész műnek befejezése. Szerzőnek jogában áll a pályadíj 
felét, 500 frtot, nyomban a kihirdetás után fölvenni, a má
sik felét, esetleg - a mennyiben e kedvezménynyel élni 
nem kiván - az egész összeget csak az esetben kapja kéz
hez, ha a kifejtettekhez képest javított, illetőleg kiegészí
tett munkáját 1899. év végéig a társulat elnökéhez készen 
beterj esz ti. 

A biráló-bizottság nevében : 

Az IMIT É~könyve 1899. 

Bánóczi József, 
titkfu'. 

24 
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v. 

Költségvetés. 

A tá,.J·sulat tö1·zsvagyono. 

Alapítványokból (készpénzben) __ _ .... --- __ .... 
41/2°/o záloglevelekben (12000 k.) -- .... .... - -

5700.-
6000.-

Előirányzat az 1899. évre. 

Szükséglct. 

Nyomtatványok, postadíjak _ . ..:. __ ·-- 350.-
Kezelési költség __ ___ __ __ .... __ _ _ _ 250.-. 
Titká;r tiszteletdíja __ .... ___ .... _ __ .... _ ·- 500.-. 
Magyar-Zsidó Szemle subYentiója ·- __ • __ .... -- 400.-
Évkönyv és egyéb kiadványÓk __ __ __ .... _ .... 3~0.-
Pályadíj-hátralék __ .... _ _ _ _ .... . ___ _ 500.-
Pénztárkészlet mint egyenleg .... .... .... .... ·- 1102.-

6102.-

Fedezet. 

J elenlegi pénztárkészlet ·- __ ·- .... _ __ - · ·- 702.-
R d t k fi t l • l 2600 -en es ago ze ese1 .... ___ _ - .... ·- - - · · 
Kamat._ ·- .... -· - .... ·- - ·-· ·-· - - · ·-· 700.-
A pesti izr. község. kezelése alatt álló biblia-alap .... 
A Tencer-féle pályadíj még fennálló 1·észe - -

1600.-
500.

-.---6_1_02.-

Székely Fe·J·e'IWZ s. k. 
pénztároR. 
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Y I. 

Az utolsó év jegyzőkönyveibőL 

~. Titkár jelenti, hogy - részben az illetőktől hozzáérke
zett megkeresésre - a következők kapták ingyen az eddigi 
kiadványokat: Országos fegyintézet Lipótvár, Izr. iparos és 
kereskedő ifjak egylete Ujpest. Ajánlja egyuttal, hogy e he
lyekre a társulat kiadványait ezentúl állandóan küldjük. -
Az igazgatóság helyesli titkár· eljárását s javaslatát elfogadja. 
(:Márcz. 15.) 

4. Titkár előadja, hogy dr. Pillitz Benő orvos úr Vesz
prémben az 1897-iki évkönyvben megjelent czikkéért járó 
hat írt tiszteletdijat a társulatnak visszaajánlotta. - Köszö
nettel tudomásul vétetik. (1\Iárcz. 15.) 

5. Titkár jelenti, hogy btvaly a társulatikiadványok egyen
ként való eladása útján n<Ha befolyt 21 frt 85 kr. ·wodianer 
könyvkereskedő öizományosnnl 34 frt 90 kr. ; összesen 
56 frt 75 kr. - Tudomásul van. (~I~ircz. 15.) 

7. Titkár előterjesz ti a; pénztárostól hozzáküldött kimuta
tás t a társulat vagyoni állapotáról 1 97 deczember ~1 -én, a 
mely szerint a társulatnak vagyona 365 frtot tesz ki.- Az 
igazgatóság ezt tudomásul vé'ltrén, elhatározza, hogy a pénz
táros úr fölkéressék, szi,.-eskedjék ezentúl a folyó számbival 
együtt az értékpapirok jegyzékét is boterjeszteni. (Már-

czins 15.) 
. Titkár jelenti, hogy Taub Salamon, 'égrendele~ének 

54. pontja szerint társulatunknak 500 frtot hagyomnnyo
zott. - Örvondetes tudomásul vnn. (~Iárcz. 15.) 

.. 
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12. Titkár előterjeszti dr. Bernstein Béla szombathelvi 
1·abbi ajánlatát «Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és 
H, zsidók » czímii münek megirásál'a, melynek részletes terv~ 
rt'hjzát is bemutatja. - Az igazgatóság elfogadja dr. Bern~ 

stein ajánlatát azzal a kikötéssel, hogy 1. a kész kézirat 
legkésőbb áprjlis végén elnök fu·hoz benyujtandó; 2. a kéz 
irat dl·. Kobn Sámuel és dr. Acsády Ignácz ID·aknak adatik 
ki biJ:álatra, a kik a mű kiadását illetőleg junius végeig 
okvetlenül határoznak. (~fárcz . 15.) ' 

14. Titkár részletesen megokolt előte1·j esztésére az igaz
gatóság elhatározza, hogy tekintettel a magyar és erdélyi 
1zraeliták egyetemes gyűlésének határozatára, mely szerint 
az izr. iskolaalap jövedelme egyebek közt ((hitfelekezeti 
tankönyvek kiadásának előmozditására fordítandó, a biblia 
magyar fordításának tekintetbe vételéveh - tekintettel 
továbbá társulatunk anyagi erejére, a mely szerint utolsó 
költségvetésünkben 2195 frt 67 kr. -ral több a kiadás, mint 
a bevétel, a mit a bibliafordítás 3000 frtos költségtétele 
okoz : a társulat a nmlgú vall. és közokt. minister úrhoz, 
mint az izr. iskolaalap mostani kezelőjéhez azzal a kére
lemmel fordul, hogy a három hátralékos kötet kiadására 
minden második évben, tehát 1900, 1902 és 1904-. évben, 
2- 2000 frttal, összesen 6000 frttal segitse bibliafordításun
kat, mely a hazai zsidóság, valamint a nemzeti irodalom 
szempontjából egyaránt fontos. -A kérvény beadásának, 
valamint az egész eljárásnak alkalmas módozatait az elnök .. 
ség a maga belátása szerint fogja megállapítani. (Márcz. 15.) 

19. Titkár felolvassa a birálati jelentést «A Budapest 
területén fennálló zsidó hitközségak története)) czimű pálya· 
munkáról. - E jelentés szerint az rEmiékezzünk régiekről» 
jeligével ellátott versenymlí szerzöjének a díj odaítéltetik, 
azon föltétellel azonban, hogy a szorosan oda nem tartozó 
részek kihagyassanak s a munka 1867 ~ig kiegészítendő. -
Elnök úr felbontván a jeligés levelet, abból e név tünt ki: 
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,..., ,,, 

<lr. Büchler Sándor, Budapest. - A közgyűlés dr. Büchler 
Sándor, j elenleg keszthelyi rab b i siker ét élJ' enzéss 1 . 

. ' e VeSZl 
tudomásul. (MáJ us 1 9.) 

20. Az alapszabályok módosítása kerűlvén sorra d . 
' l'. 

Neumann Sándor választmányitagúr indítványozza: tekin-
tettel arr a, hogy a jelenlegi rendkívüli közgyűlés elé terjesz
tett alapszabályjavaslatot az igazgatóság s utána a választ
mány behatóan tárgyalta és mostani alakjában a közgyűlés
nek egyhangulag ajánlta, tekintse a közgyűlés a javaslatot 
f'elolvasottnak és fogadj'a el egyhangulag. - A rendkívüli 
közgy{Hés az alapszabályok módosítását illeMleg az elő
terjesztett alapszabályjavaslatot egyhangalag elfogadja. 
(Május 19.) 

35. Dr. W einmann társelnök íu· előadja, hogy november 
'23-án, az igazgatóság határozatának végrehajtásában az ő 
vezetése alatt Bacher Vilmos és Bánóczi J ózsef urakból álló 
.küldöttséggel fölkereste a. vallás és közoktatásügyi minister 

l 

urat, kinek - miután a társulat segélytkérő emlékirata 
-előzé) nap beadatott - átnyujtotta a szentirás első köteté
nek díszkiadását s kifejtette az okokat, melyek támogatják 
.a társulat abbeli kérelmét, hogy bibliafordításunk kiadása 
az orsz. izr. iskolaalapból segíttessék Ő excellentiája kitün
-teté> szivességgel fogadta a küldöttséget s megigérte, hogy 
kérelmét a legnagyobb jóakarattal fogja megfontolása tár
gyává tenni s a társulat működése iránt élénk érdeklődésé
nek és elismerésének adott kifejezést. - Az igazgatóság 
örömmel veszi tudomásul társelnöke jelentését és neki fáJ.·a-

dozásáért me]eg köszönetet mond. (Novemb. 29.) . , 
36. Titkár örömmel tesz az igazgatóságnak Jelentes~ 
.1 , . , , 1 b f'' 'ros1· zsidóság vezető arro az ovaczwrol, me y en a o va , . . 

k .. · . . 1 " k''t t' k mecrJ·elenese alkalmaboi ore1 a szentlras e so o e ene o 
folyo' ' ' '· CíJq). ' dr Bacher Vilmost részesítették. ev maJUS ........ -en . , 

· F ''l" kir tann.csos A küldöttség szónoka dr. Wemmann u op · . 
' d B her k1váló emelkedett szellemű beszédben méltattn. r. ac 



374 TÁHSULATI KÖZLEl\lÉNYEK 

é1·demeit a Szentll:ás kiadása köTiil, melylyel magának az 
egész hazai zsidóságot lekötelezte. E ko1·szakos munka az ő 
nagy tudósa és odaadó ro unkássága nélkül meg sem indulha
tott volna s mindenki meg van róla győződve, hogy bizalom
mal várhatjuk annak folytatását is. Dr. W einmann Fülöp 
kil·. tanácsos úr egyúttal az ünnepeltnek tisztelői nevében 
egy művészies kivitelű domborművekkel ékes ezüst pajzsot 
nyujtott át, mely Bach.J.·uch Károly gyárából került ki s a 
hazai ötvösm(ívészetnek valódi díszeill szolgál. - Az igaz
gatóság őszinte öTömmel vesz tudomást az ováczióról, mely
ben kitünő tagját a fővárosi zsidóság a Szeutirás els() köte
tének megjelenése alkalmával r észesitette s a maga részé
r6l őszinte megelégedésének ad kifejezést a fellett, hogy a 
kiérelemelt ünneplés oly emlékezetes és méltó módon folyt 
le. (Novemb. 29.) 

37 . Titkár jelenti, hogy a Wodianer czég bizományos 
útján a lefolyt évben eladott könyvek ára fejében készpénz
ben 31 frt 80 krt vett kézhez, mely összeget a pénztárosnak 
heszolgáltatta. - Tudomásul van. (Novemb. 29.) 

38. Titkár jelenti, hogy a Bernstein Béla kéziratát a két 
ltedvező birálat alapjrtn az igazgatóságnak f. évi május 19-én 
30. p. alatt hozott határozata értelmében sajtó alá adta; 
a könyv mint az 1899-i tagilletmény egyik kötete fog meg
jelenni.- Tudomásul van. (Novemb. 29.) 

45. Titkár jelenti, hogy a Budapest területén fennálló 
hitközségak története czimü pályakérdes nyertése, dl'. 
Büchlet· Sándor keszthelyi rabbj, a birálatban közölt hatá
rozat értelmében a Tencer-féle pályadíj felét, 500 frtot fel
vette. - Tudomásul szolgál. (Novemb. 29.) 

51. Titkár jelenti, hogy a tagilletménynek lrötött példá
nyokban való kiadása a lefolyt évben a tár sulatra anyagi 
károsodással járt, amennyiben a bekötés ár a csak részben 
folyt be, a minek az az oka, hogy a legtöbben a tagdíjat 
már előz()leg befizették s az aránylag csekély bekötési ille-
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téknek ki.Uön postai beküldése kényelmetlens, 1 . , , .. , , egge J ar. 
Ezé1·t nehogy a t arsulat koltsegvetesét e czíme · . . . , n 1s meg-
terhelJe, az ~ 898-l tagllletmeny bekötéséről nem gondo _ 
ko<lhatott. 1\Ilnthogy azonban úgy tudja, hogy számos t 
díszes kötés fejében szivesen fizeti a csekély összeget, ~r~ 
az igazgatóságot, hogy oly módozatban állapodnék meg 
mely a társulat érdekeinek kimélése mellett a tagok ebbeli 
igényeinek kielégitésé1·e alkalmas. - Az igazgatóság azt 
határozza, h ogy az 1 99-i tagilletmény szétküldésekor s 
ezentúl állandóan ily alkalommal a könyvcsomagba zárt fel
hivás menjen a tagokhoz, mely szerint azok, a kik a jövő 
évben tagilletményöket 40 vagy 60 kros kötésben óhajtják, 
küldj ék be ok tó ber hó végéig a Belvárosi TakarékpénztáJ.·
boz a társulat r észére a kötet ár át postautalványon, melynek 
szelvényén megjegyzik, hogy az a. jövő évi tagilletményük 
bekötési dija. (Novemb. 29.) 

53. Székely Ferencz pénztáros úr azt indítványozza, 
hogy tekintettel arra, hogy kimutatásaink és zárszámadlí
saink az Évkönyvben közölhetök legyenek és a tényleges 
állapottal összevágjanak, a társulat üzleti éve ezentúl ue 
clcczomber 31 -én, hanem október 31-én záruljon. - Az 
igazgatóság ezt egyhangulag elfogadja. (Novemb. 29.) 

56. Titkár előterjesz ti, hogy a társulat emblEhne-je, mely 
minden kiadványán rajt van , a czimlaphoz képest tulságos 
nagy, másfelől helyes volna, ha egyéb irodalmi és tudomá
nyos társulatok példájára, ugyanaz az emblCmc képezné 

. az e<ldigihez lehetőleg alkalmazkodó módosítnssal, a tár
sulat pecsétjét is. Titkár rajzoltatott is az ismerotes fest~
művészszel, Ebne1· Lajos tamírral két mintt\,t, melyeket e~o
terjeszt. - Az igazgatóság az egyiket elfogadja, Eb.ncr LaJOS 
tanárnak köszönetet mond szép munkájáért s a tltk~h·t .fel
hivja, hogy az uj e1nblome-t elkészíttesse, t1 mcly ez:ntúl a 
Utrsnlat kiadásain n. 1·égi helyett szerepeljen s cgyuttal n. 
ht1·stllat l'>ecsétjéiü szolgáljon. (Novemb. ~9.) 
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VII. 

A Társulat alapszabályaibóL 

A tá1·sulat czé~jai. 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi 'l'ár sulat czéljai: 
a) a szentir ás magyar fordításának eszközlése, kiadása és 

terjesztése ; 
b) a szentirásnak és későbbkol'i vallásos irodalomnak, és 

általában az izraelita vallás és erkölcstannak ismerteMsére 
és megvilágítására szolgáló művek kiadása és terj esztése j 

r) a szentirás és a zsidóság történetére s il-odalmára vo
natkozó előadások szervezésének elősegítése hazai egyete
meink bölcsészeti karán külföldi egyetemek módjára j 

d) ugyancsak e körbe tartozó, valamint egyáltalán az 
izraelita hitközségi életre vonatkozó nyilvános felolvasások 
rendezése úgy a fővárosban mint a vidéken ; 

e) a felekezeti élet ismertetésér e és nemesítésér c szol
gáló népszerű művek és a hitközség feladatával s az általuk 
nynJtandó hitoktatással összefüggő jolesebb munkák kiaclásn. 
és terjesztése ; 

() a kijelölt tudományos és közhasznú irodalmi czélok 
tekintetében pályakérdések kitűzése és jutalmazása. 

A tá1'M.dat tagjai. 

:3. ~ · A tárHulat tagjai lehetnak : 
a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek,(~ tnagánosok. 

A tagok lehetnek: 1. alapiták, kik egyszer H min<.lenlwrrtt 
legalább l OOO koronát adnak, me ly összeget hitközeégek és 
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egyéb testületek öt ogy~ásuttin következő évi 200 koronás 
részlotekben töd eszthot1k; 2. pártfogó/r, kik egyszer 8 min
denkorr~ logalább /f.OO koronát adnak ; 3. pá'rtolók, kik egy
szer 8 rn1ndonkorra legalább 200 ltoronát adnak; 4. ·rendese/r 
kik hat évon kerosztül log~Lllibb korona fizetésóra l<ötclezik 
magukn.t. 

A tagok ,jog cá. 

21. §. A tagok feltéve, hogy évi j{n·ulékaikkal hátralékban 
nincsenek, a cselekvő és szcnvedö választásijogaik élvezetén 
kívül tagilletménybon részesülnek, még pedig az alapitli 
tagok a Társulat összes kiaclványaiban, a többi tagok az 
igazgatóság t:Lltal moghat1il·ozott mértékben. Az utóbbink 
azonfelül a többi kiadványokat kedvezményes áron nyer
hetik. 

Az alapító tagok n. 15. §. értelmében a választmánynak 
tagjai. 

VIII. 

A Társulat képviselete. 

1. ELNÖKSÉG. 

Elnök: Dr. Kohn S{Lmuel, r~tbbi. 
Tch·selnük : Dr. " ' einmann Fülöp, Jei r. hLmicsos. 
1'itká1·: Dr. Dii,nóczi J ó z ef, ignzgató. 
Pénztá1·os: Szélw ly Fercncz, bankignzgnt<'l. 
Ellenü1·: Bock Dénes, u1tnkignzgn,tó. 
Oyyé.~z: nr. Hallisz Frigy(\s, üg,vvéd. 
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Dr. Kohn Sámuel, rabbi, elnök. 
Dr. Vlleinmann Fülöp, kir. tanácsos, társelnök. 
Dr. Bache-r Vilmos, tanár, az n·odalmi bizottság elnöke. 

· D1·. Klein il!! ó?', nagybecskereki rabbi, az irodalmi bizott- . 
ság alelnöke. 

Schweigm· llfá1·ton, keresk. tanácsos, a gazdasági bi-
zottság elnöke. 

D1·. tilter Mát·, ügyvéd, a gazdasági bizottság alelnöke. 
Dr. Bánóczi József, tanitóképzői igazgató, titkár. 
Székely Fm·encz, bankigazgató, pénztáros. 
B eck Dénes, bankigazgató, ellenőr. 

Választott tagok : 
D1·. Ká1-n1án 1l161·, egyet. tanár, 
D?'. Réthy Mó1·, műegyetemi tanár, 
Dr. Rosenbm·g Sándor, aradi rabbi. 

3. IRODALMI BIZOTTSÁG. 

Elnök: Dr. Bacher Vilmos, tanár. 
Alelnök: Dr. Klein ~Iór, rabbi, N.-Becskorek. 
Jegyző : Dr. Iú·ausz Sámuel, tanár. 
Tagok: Dr. Bánóczi József, igazgató. 

Dr. Kármán Mór, egyet. tanár. 
D1·. Neumann Ede, rabbi, N.-Kanizs .. 
Schill Salamon, tanár. 

4. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG. 

Elnök: Schweiger niárton, kerosk. taníwsos. 
Alelnök: D1·. Stiller ~Iór, ügyvéd. 
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.Jegyző: Dr. Farkas Emil, ügyvéd. 
Tagok: L eopold ánclor, bii·tokos, Szegzárd. 

Dr. Neumann Antal, ügyvéd. 
SternthA.l Adolf, földbirtokos. 
W cisz Berthold, gyát·os. 

5. V ÁLASZTl\IÁNY. 

A) Budapesti tagok: · 

Dr. Bacher Vilmos, tanár. 
Dr. Bánóczi József, igazgató. 
D1·. Báró n J óntís, egyet. m. 

tanár. 
Beck D énes, bankigazgató. 
Dr. Chorin F erencz, orsz. 

képviselő. 

Dr. Farka,s Emil, ügyyéd. 
Dr. Golclberg Rafael, rabbi. 
D1·. Halász Frigyes, ügyvéd. 
Dr. Kayseriing ~I., rabbi. 
Dr. Kármán ~Iór, egyetemi 

tanár. 
Korufeld Gyuht, o1·sz . izr. 

tanitó-egyesületi elnök. 
Dr. Körösi J ózsef, statist. 

hivatal ign.zgtttója. 
Dr. I\ransz Stímuel, tanár. 
Dr. 1\Iarczo.li H enrik, egyet. 

tanár. 
Dr. niozey !i,erencz. ügyvéd. 
Dr. l\Iezei 1\[ór, ország. kéil· 

viselö. 

Dr. ~Iunk{tesi Bernát, tan
felügyelő. 

Dr. Neumt'l.nn Antal, ügyvéd. 
Ifj. dr. Neumann ám1or, 

ügyvéd. 
Pollcík L .. rabbi. 
Dr. Radó Antal. író. 
Dr. Réthy Mór, müegyetemi 

tanti r. 
Dr. Rosenberg Gyula, orsz. 

képviselő. 
chill nlnmon, tamil'. 

Dr. chill er z igmond. szt'r· 

ke.ztő. 
chön Dt\.vid, tnm1r. 

Dr. Simon .József, ügyYétl 
Stcru l~hnlhliDl. i k .. igtlzg. 
Sternthnl Adolf, fölllbut. 
Dr. 8tiller Hertnhm, egyet. 

talllir. 
Dr. Stillt'r ~lór. ügyv~d. ., 

. r·k szcrkeszt<l. Sutbolcsl ~ I ·sn, " 
· t . · l\[tn' szcrkcszto. Szn lllHl'l • ~ 
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Székely F erencz, bank
igazgató. 

Tencer Pál, iró. 
Dr. Visontai Soma, országos 

képviselő. 

Wolfner J ózsef, gyáros. 
Weisz Berthold, orsz. képv. 
Dr. W eis z burg Gyula, 

s. rabbi. 

B) Vidéki tagok : 

Dr. Bakonyi Samu, ügyvéd, 
Debreczen. 

Dr. Bárány József, rabbi, 
Kecskemét. 

Dr. Bernstein Béla, rabbi, 
Szombathely. 

Büchler P., rabbi, Moór . 
Dr. Eisler Mátyás, rabbi, 

Kolozsvár. 
Elfer Jakab, rabbi, Heves. 
Dr. Feldmann József, rabbi, 

Czegléd. 
Dr. Fischer Mihály, 1·abbi, 

Zombor. 
Dr. Flesch Ármin, 1·abbi, 

Mohács. 
Friedmann Ármin, bitközs. 

elnök, Újpest. 
Hahn Adolf, tanár, Székesf. 
Dr. Halász Ignácz, egyet. 

tanár, Kolozsvár. 
D1-. Kardos Albert, tanár, 

Debreczen. 
Dr. Kecskeméti Lajos, fő

orvos, Kecskemét. 

Dr. Kecskeméti Lipót, rabbi, 
Nagyvárad. 

Dr. Kelemen Adolf, r abbi, 
Pancsova. 

Dr. Klein József , rabbi, 
Kassa. 

Dr. Klein Mór, rabbi, Nagy-
Becskerek. 

Lázár So ma, Reszthely. 
Leopold Sándor, Szegzárd. 
Dr. Löw Immánuel, rabbi, 

Szeged. 
Dr. Löwy Mór, rabbi, 

Temesvár. 
Dr. Neumann Ede, rabbi, 

N agy-Kanizsa. 
Dr. Perls Á., r n.bbi, Pécs. 
Dr. Pillitz Benő, orvos, 

Veszprém. 
Reich Márton, birtokos, 

Kalocsa. 
V ár helyi dr. Rózsa Izsó, 

ügyvéd, Szeged. 
Dr. Rosenberg Ede, rabbi, 

Ó-Kn.nizsa. 
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Dr. Rosenberg Sánd., r abbi, 
Arad. 

Bosenthal Nándor, hitközs. 
elnök, Veszprém. 

Dr. Roth Adolf, orvos, Liptó-, 
Uj vár. 

Schreiber Ign., Győr-Bécs. 
Schwarcz J akab, rabbi, Csák

tornya. 
Saltmann Lajos, rabbi, 

H.-M.-Vásárhely. 

Sicherrnann ~Iór, nyomda
tulajdonos, 11.-Sziget. 

Dr. Bonneufeld Bernát, ügy
véd, Vágújhely. 

Sternthal Salamon, földbir
tokos, Temesvár. 

Dr. Ungar Simon, rabbi, 
Szegzárd. 

Dr. Vajda B., rabbi, Abony. 

6. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG. 

Adler Laj., nagyker., Bpest. 
Deutsch Sámuel, háztulaj

donos, Budapest. 
Ehrlich Mózes, földb., Bpest. 

Fleischmann Ede, nagy
kereskedő, Budapest. 

Budai Goldberger Bertalan, 
nagykereskedő, Budapest. 

7. A VÁLASZTMÁNY TAGJAI ALAPÍTÓ TAGSÁGI JOGON· 

(Alapsz. 15. §.) 

Gelsei Gutmann Vilmos, kir. tanácsos, Nagy-Kanizsa. 
Kobner Zsigmond, földbirtokos, Budapest. 
Schweiger Márton, keresk. tanácsos, Budapest. 
Sváb Károly, főrendiházi tag, Budapest. 
eNéh. Sváb Sándor alapítvány» képviselője, Budapes.t. _ 
eNéh. Hatvani Deutsch Bernát alapítvány» képVIseli 

Hatvany-Deutsch József úr. , . ,. 
A k . . . hitk alapító tag egy kepv1selőJe. nagy- anlZSallZl'. · . ,. 
A nagyváradi izrael. hitk. alapító tag egy képVIselőJe. 



A pesti izr. hitk. ahtpító tag ogy képviselője; képv. Adler 
Lajos előljfiróstigi tug úr. 

A p sti chcn·a kndisn a lapító tng egy képviselője . 

A sznbadlmi izr. hitközség nln.pító tng egy képviselője . 

lX. 

A társulat. kiadványai. 

1. Évkönyv. Szerkcsztik dr. BACilEn VILMOS és ch. ~'fEZEY 
FEREXCZ. 1895. 

Tnl'tnlmn R titrfntlnti közlcmény(•kon ktviil: 

B.L~úczi .Józ!rKF: Toldi és lL IoNOTUS: A 1:37. zsol tú r. 
biblia. STURl\1 ALBim.T: .i\Iaszldr J o -

~OX~lo:N:FELl> ~SIGMONl> : Az 

a rgentinüti z~itló fü ldmi Yelő 

gynnnntok. 
1\:oHx DÁnD: Zsi<M népmoz

galmi statisztika. 
CsERHALMI ll. IRÉN: Len. 
KAUI-' MANN UÁYID: Bmla\Ílr 

Úl--SZI\\tv(~sának egy szem

tnnnjn ~s loi r<.'>ja. 
l\f AKAI EMIL: J\ elet. 
J\.oJIN S..\:.tuJ<:L: Vida Amhás 

contra Yelüo~ch J ÓzHof. 

Bl'~RNH'l'J.;IX B1h.A : A zsi<lé>k az 
l ~'/19-iki s~mbn<lsá~harrz· 

hat l. 
~CHWAUz AnOI,F: .Pted ngogiui 

tann)l--{tg a hibliú.b(>l. 
T..:~mm PÁl.: Egyriil-m{um'll 

és önmagamról. 
BLAU LAJos: A hibJin O!-lzmti 

n tllNHliceílrc'll. 

sÓu1o~z. Utazás njsítgirói 
si rok körü l. 

Ros.Jl~NBERG SÁNDOH. : H ö vid 

elméllmdés az 6hébe1· iro
dalomról, üsszehasonliha 

az é>göröggel. 
SzATMÁIU MóR: Zsidók a ll1 a 

gy ar p nb liczisztikáhan. 
:\f.HRAUM ZstGl\IOND: Znnz 

Lipót életéből. 
FEL'KKI SÁ~noR : Templom

ban . 
l3üc uL":R ADOLF : A JlHtkka

bemwk ünnepének e lojei. 
l{LmN MóR: A zRidó pnp hely· 

zetc n mnJtuun és jolonben. 
HAJ>Ó ANTAL : .József és Putifái·· 

né tiirténcte tt Sahnuméhan. 
NEUMANN Jl~n~o; : A zen d yallíts 

befo ly ás n n zsidÓ$Ítgrn. 
\VEIHZ HURG- GYui.A : Szcg'ény-
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ügy-szen ·ezet a zsidóknál a 
talmudi ko1·ban. 

J{őRÖS ~!IIIÁLY : J{isértet ek. 
SILBEUSTRIN ÖTVÖS ADOLF : 

A zsidó 11 szell emi fő1 éuye. ,, 

SEL'fMANN LA.Jos : Életképek 
GERŐ AITILA : 'rali sz, 'l'fi lin. 
GELLÉRI ~JóR : Az e~J·edéYe" 

kiá llítás. 
V MDA BÉLA: A talmud pole

miú.ja H<)má.val a jótékony
ságr61 é~ k öny-örületesf'ég
ről. 

LEDEin~a Ic~Ácz. "'ar1 , ,. · · ·' es eJ . 
.Juda Alcharizi makátruiiból. 

G OLDSCHMIRD LIPÓT : :\Iao'\'ar 
'd ' o~ zs1 o nJÜY~. zek. 

KRAt:sz SbmJt;L : Chanukka. 
V. R E\'E '!" KOR!\RL: Lát{)

gatás. 

1 CffCSCIP.\Y HEXBIK : á. testi 
nevelés é a z"idósáo c · 

)fEZEY FEBEXCZ: Onnan ha-
zulróL 

BücBLER SÁ.'\DOB: Egy magyar 
zsidó költő. 

KEC 'KEMÉTI TJ IPÓT: Zsidó kö)- BACHEll VILMO. : A franczia 
tökből. zsidó ág irodalmi tár ulata. 

l 

2. Evkönyv. Szerkesztik dr. BAcBEB VIL~os és dr. llizJrr 
FERENCZ. 1 96. 

Tartalma a társulati közleményeken khül : 

BACHEl't V ILl\IOS : Ezer é Y előtt. BER.'\STEIX BÉLA: Az ember 

1\IA.KAI EMIL : Hiszek. 
STEIN LAJO : Konstantiná

polyi emlékek. 
PAP DÁYID: Zsidók Ylindor

lli a. 
KOHN SÁMUEL : Zsidó törté

nelmi emlékek különös te
kintettel :Niagya1·orszltgra. 

CsJI~RHALMI H. IRÉ...'\ : Eliézer. 
BLAU LAJOS: Az emberi szen

\'edések. 
KAYSERLING ::\L: Századunk 

elejé ből. 

G11~RŐ KÁROLY: Az utczáról. 
KI.EIN GoTTLIEB: A fatizéusok 

és szadduczéusok Yiszouyn 
a makkabéusokho?.. 

tragédiája és a zsidó u·o· 
dalom. 

KEcsKEMÉTI LIPÓT : Hósea pró-

féta és kora. 
Bixóczr J ó z ~EF: )fagy ar zsi

dók külföldön. 
" - ALD.APFEL J Á~ os : A biblia 

az újabb ne,·elés-tudománr· 

ban. 
GERŐ ATTIL.-\ : Lechó dódi. 
SELT.l!A.'\"!\ L.uos : Élet képek. 
.X Et' )L-\~~ EDE : Görög 

római irók a zsidókról. 

~s 

I\.n.n ;sz SiMUEL : Képdiszít
m én:rck a zsinagógában. 

HELLE~ BERNÁT: :\Iadách ~Ió
zese és az Ember 1'ragédiája.. 

.. 
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BEcx !\l ón : Az eredendő bűn Könös )Im.U.Y: Elvesztett 
a zsidó irodalomban. 

llils~"'BERG Sb-noR: A. zsidók 
nyelve. 

PoLLÁK )IIXSA: -~ zsidó-jel 
törlénetéhez. 

YA.TDA BÉL-A: A honalapitás 
és a zsidó vallás. 

BtcHLER SÁSDOR : Az orszá
gos főrabbi-hivatal1f3oayar
országon a XVII. és XVIII. 
században. 

FRIEDRICH TIV ADaR : Hirsch 
báró nál. 

világ. 
:Yi.Lx.u liiH.ÁLY: F elekezeti 

iskoláink. 
V E~'"'ETI~ER L .u os : Pestalozzi 

és a talmud tanulásának 
éneklő modora. 

KECSKEMÉTI ÁRmx : Az örök 
zsidó mondája a magyar 
irodalomban. 

Kiss ARNOLD : Őszi h angulat. 
GOLDSC:IDIIED LIPÓT : A patri

árkák alakjai a. középkor 
kép írásában. 

3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 

fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta dr. KRausz 
8Ál1UEL. 1896. 

4. Alexandriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legatio a.d Cajum. Görögből fordította SCHILL 

SALAMON. 1896. 
5. Évkönyv. Szerkeszti BACHER VILMOS és BÁNóezT JózsEF 

1897. 

Tartalma a társulati közleményeken kivül : 

Az IMIT millenniumi dísz
ülése: 
KoHN SÁMUEL : Elnöki meg

nyitó. 
BÁNÓCZY JÓZSEF : Titkári je

lentés. 
PERLS ÁRMIN: Ahasver. 
KLEIN ARNOLD : A magyar 

Izráel éneke, midőn az 
1000 év betellett. 

KÁRMÁN Móa : Nemzeti és 
felekezeti élet. 

ALEXANDER BERNÁT: A millen
niumi kiáTilitáson. 

LEIMDÖRFER DÁviD: Zsidó 
páholyok. 

SzÉKELY FERENCZ : Két levél. 
liANDLER SIMON : Abigél. 
KEcsKEMÉTI LIPÓT : Halottas 

szartartások az ősilzraélben. 
FISCHER GYULA : Egy régi 

kódex zsínagógiai rendje. 
BELTMANN LAJOS : Az arany

borju és a zsidóság. 
l 



:lfn.KÓ IzmoR : Az egyház
polirikai télen. 

BLAU LAJOS : A xégi é az új 
z idóság. 

B tcHLER .isDoR : Z'itlók a 

magyar egyetemen. 
Ac ÁDY !G~.icz : A magyar 

zsidók 1735-3 -ban. 
F ELED . .\..~DOR : "lfózes. 
Sz . .\xTó 1~-\Lx.is : Az öreg 

eloldor elmélete. 
B üCHLER .ADOLF : Az ale

xandi·iai zsidó bazilika. 
BLOCH HE..YRIK : A franczia 

zsidó kongresszus története. 

TElGER LAJos : .\ :L"hló llle

lódiák gyüjtése. 
ÁR..\. u ~z S.bwn: _-\ na ("P, ~Y it-

t=' ... t:'. 

lekezet f' fi · er ru. 

PILLITz B~ o : Ltuznto e(Yy 
~. 

kindatinn leYele. 
LöWY :ll ó R : Ezer é Y. 

\ .!JD.\ BÉL.\ : Az orthorlo,Ü\ 
küzdelmeiböl a Z$Ühh.th~ 
multjábtm. 

GERŐ A'l"l'IL..\. : X ón mt\morn. 
FruscH A.tut~ : zt>fárd bntlis 

~Ingya1·or" zágon. 

6. A zsidók története Sopronban n legrégibb időktől a 
m ai n apig. Az I z1-. ~Iagyar Irod. Társulat tiltal jutalmazott 
pál~·amíí. Irta : dr. PoLLili ~IIKsa soproni rnbbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1 97. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAcHER YIL~os ós B,L~óczr JózsEl' 
1 9 . 

P ..u.óczi LIPÓT: Zsidó t e mplo 

mok Európában. 
BACHER VILMOS : Egy felt á-

madt régi h éber iró. 
RADÓ ANTAL: A fügefa. 
KLEIN G. : Et·kölcs és Yallás. 
RADÓ VILMOS: Kármán Mór. 
SAJÓ ALAD.iR : P1·o m emo1·ia. 

KAYSERLING ~L : Egy zsidó 
állam-alapító. 

BALASSA J ózsEF : Magyar
zsidó dialektus. 

BücHLER SÁNDOR: A magyar 
zsidók viseleté1·ől. 

RosENBl<:RG SÁNDOR : A !lroze· 

Az IMJT Él'könyve 1890. 

lib'tk befogtHlll, n t"\ zsidó

ságban. 
RóNA BÉL-~: ..-\. alle JudfÜ<Jne· 

bnn. 
V ENKTL<L'\ER L .u os : A héber-

magyar összobtlsonlftó 
nyelYészet. 

FARlíAS hiRE : Instúnczia nz 

Úristenhez. 
\V.u.DAPFEL J .L~ os : Tnnitó-

képzőnk. 
SELT.MANN LAJOS : Élotképek. 
FELERI SÁNDOR : A pesti r~gi 

zsidótemető ben. 
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I.EOPOLD SAL)lU: Keleti be
nyomások. 

I .JENKEI HEXRIK: ~ló ze~ arcz
mása. 

PEISNER IG~Ácz: Zsid6 em1-

GERŐNÉ ÜSERHALI\'II I RÉN : 

EfTaim. 
KECSKEMÉTI LIPÓT: Isten 

szontsége Ézsajásnál, 
SEBESTYÉN KÁROLY : Itélet 

gránsok. napján. 
BERNSTEIN BÉLA: Reformmoz- HELLER BERNÁT : Eszter. 

galmak a magyar zsidóság KLEIX ARNOLD : Neila. 
körében 1 ~i-8-ban. PoLLÁK ~liK SA: Az élet be-

cséről. 

. Hzentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 1 98. 

IX. 

A társulat tagj ai. 

l. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Özv. Hatvani DeutschBer
nátné, Budapest. 

Gelsei Guttmann Vilmos, 
N. -Kanizsa. 

Kobner Zsigmond, Bpest. 
)fachlup Adolf megh. 

f Nagykanizsai izr. hitközs. 
Nagyváradi izr. hitközség. 

Pesti Chevra-Kadisa. 
Pesti izr. hitközség. 
Schweiger Márton, Bpest. 

10 Sváb Károly, Budapest. 
Özv. Sváb Sándorné, 

Budapest . 
Szabadkai izr. hitközség. 
Taub Salamon megh. 

~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Dr. ChorinFerencz, Buda
pest . 

Löwy ~Iór, Buclapest . 
Báró SchosslJerger Hen

rik, Budapest. 
Schreiher Ignácz, Bécs. 

& Steinfeld Antal, Debrecz. 

Steinfeld }fihály,Debrecz. 
Sternthal Adolf, Bpest. 
Sternthal Salam., Temes-

vár. 
Dr. Stiller Bertalan, Bu

dapest. 
to Weiss Berthold, B pest. 
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:~. PÁRTOLÓ TAGOK. 

Adler L ajos, Budapest. 
Aradi izraelita hitközség. 
Bacher Emil, Budapest. 
Beck D énes, Budapest. 

s Bratm V\' . Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm., Bpest. 
Deutsch Sámuel, Bpest. 
Eben spanger Lipót, Nagy-

Kanizsa. 
Ehrlich }.1ózes, Budapest. 

t o Néhai Fl·ank Antal, Buda
pest. 

Tószegi Freund F., Bpest. 
Tószegi Freund Salamon, 

Budapest . 
Garai Károly, Budapest 
H artenstein Zsig., Bpest. 

ts Kecskeméti iz1·. hitközség. 
Kohner Ágost, Budapest. 
Megyeri Dr. Jll·ansz Izidor, 

Budapest. 
L eopold Sánd., Szegzárd. 
Linczer Béla, Budapest. 

~o Losonczi izr. hitközség. 
Marczali izr. hitközség. 
Markbreit Adolf, B pest. 
Dr. ~fisner Ignácz, Bpest. 
Nemes-Vidi izr. fiók-hit-

1\özség. 

9slfj. N eumann Adolf, Arad. 
0-Kanizsai jzr. hitközség. 
Pécsi izr. hitközség. 
Dr. Pillitz Benő, Vesz

prém. 
Popper István, Budapest. 

so Reich 11á1·ton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
Dr. Ság Manó, Bpest. 
Dr. Simon József, Bpest. 
Dr. Schuschny H., Buda-

pest. 
ss Schweiger Adolf, Buda

pest. 
N éh ai Stern Ignácz, 

Budapest. 
Dr. Stiller ~Iór, Budapest. 
Szegzárdi izr. hitközség. 
Temesvár-belvárosi izrael. 

hitközség. 
~Tolna-tamási izT. hitközs. 

Lovag " " echseimann Ig
nácz. Budapest. 

Dr."·einroann Fül., Buda
pest. 

\Veiss 1\Ianfréd. Budapest. 
Vl ellisch Sándor és Gyula, 

Budapest. 
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1. RENDES TAGOK. 

Adler Dtívicl, Budapest. 
Adlor Gyula, Budapest. 
D1·. Aclle1· 1Iihály, Bpost. 
Dr. Alexander B., Bpost. 

t .. \Jsó-Dabas iz1·. hitközs. 
Alsó-Lendva izr. hitközs. 
Altheim Oziás, H . .:M.-Vá

Slh·hcly. 
Altmann Fer., ~I.-Sziget. 

Amstcr Adolf, Budl111est. 
to Dr. Anisfeld Entlre, 

H.-J\I.-Vásárhely. 
Anisfeld Sándor, H.-M.-

Vásúrhely. 
Aranyosi ~Iiksa, Budapest. 
Augenstein Dávid, Bpest. 
Auspitz Adolf, N.-Vttl·ad. 

16 Dr. Bache1· Vilmos, Bp est. 
Bach ~Iór, Pancsova. 
Dr. Bácskai Albert, Bpest. 
Bnelor Samu, Villány. 

• Bnjn. izr. hitközség. 
to Dr. Bakonyi Samu, Deb-

reczcn. 
Balns!ut Frigyes, Bpcst. 
Dr.BalassaJózs., Bpest. 
Dr. Balkányi 1\Iiklós, Deh-

reczen. 
Dr. Ballay Lajos, Bpest. 

• Balogh Ármin, B})OSt. 
Dr. Bán Zsigmond, Bpest. 
Dr. Bánóczi József, Bpest. 

Dr. Baracs ~Iarcel, Bpest. 
Dr. Bárány J ., Kecskemét. 

8o Dr. B áron J ón ás, B pest. 
Ba1·ta Fülöp, Veszprém. 
Bató J. Lipót, Bpest. 
Bauer Miksa, Bpest. 
Dr. Ba.umgarten Samu, 

Budapest. 
85 D1·. Bechor Áron, Nagy-

Szalonta. 
Ifj. Beck Adolf, Bp est. 
Dr. Beck Mór, Bukarest. 
Beck Sándor, Keszthely. 
Beer Bertalan, Budapest. 

'o Benedek Gábor, B pest. 
Benedikt B., Csáktornya. 
Dr. Be1·czello1· ImTe, Buda

pest. 
Beregi Lajos, H.-M:.-Vá

sárhely. 
Dr. Berényi Sánd., .Bp est. 

,6 Berger Arnold, V eszp1·ém~ 
Dr. Berger Forencz, H.-1\II.-

Vásárhely. 
Berger J aka b, Báczkeve. 
Dr. Berger Miksa, Bpest. 
Berger Sá,ndor, Budapest. 

ISO Berkovits Manó, Bpest. 
Berkovits René, N.-Várad. 
Dr. Borkovits Zsigmond, 

Nagyvárad. 
Berkovits Sándor, Bpost. 
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Dr. B ernstein Béla, Szom
bathely. 

'55 Bernstein Samu, Sz.-Fe-
h érvár. 

Bienenstock M., Buttyin. 
Biermann Károly, Bpest. 
Biringer Mátyás, Sop1·on. 
Birnbaum Imre, Bpest. 

-ao Bischitz Dávidné, Bpest. 
Blau Adolf, Budapest. 
Blau Emil, Budapest. 
Dr. Blau Henrik, H eves. 
Dr. Blau Lajos, Budapest. 

.es Blau Rezső, Mohács. 
Blau Simon, Szabadka. 
Bleuer F . P éter, Laczháza. 
Dr. Bleyer Vilmos, Bpest. 
Dr. Bloch H enrik, Bpest. 

1o Dr. Blum Ármin, Bpest. 
Bogn:l.r I stván, N.-Várad. 
Boskovitz Sándor, Bpest. 
Böhm Sámuel, H.-1\l.-Vá-

sárhely. 
Brachfeld Lajos, Bpest. 

'76 Brachfeld S., Kecskemét. 

Brachfeld V., Kec$kemét. 
Brandstadter Izsák,Bpest. 
Braser Simon, Buziás. 
B1·aun Be1·nát, Győr. 

13o Brauner Lipót, Budapest. 
Brauu József, Eger. 
Braun Károly, B udapest. 
Dr. Braun Lajos, B1)est. 
Brcszler Lajos, Kőblinyn. 

85 Br~uer Henrik, Budapest. 
Bncht Lipót, Bpest. 
Brnst Dávid, Budapest. 
Brüll Zsigmond, Bpest. 
Burger D. J., Debreczen. 

90 Buttyin izr. hitközség. 
Buziás izr. hitközség. 
Dr. Büchler Adolf, Bécs. 
Büchler P., 1tioór. 
Dr. Büchler Bánd., Bpest. 

9s Csákova izr. hitközség. 
Csonka Árpád, Budapest. 
Csm·gó izr. hitközség . 
Czegléd izr. hitközség. 
Dr. Czigler Á1·min, Bpest. 

100 Czukor :ruru.·ton, H.-hl.-Yá-
sárhely. 

Dr. Czukor Soma, Bpest. 
Debreczen izr. hitközség. 
Detta izr. hitközség. 
Deutsch Ad., Fehértempl. 

1os Deutsch Antal, Budapest. 
Öi'L Deutsch G. Scindorné, 

Yeszprém. 
Deutsch Izid., N.-Bogsán. 
Deutsch Izid .. 'Veszprém. 
Deutsch Jakab. Budapest. 

u o Deutsch J euő, Budapest. 
Ifj. Deutsch Samu, Szom-

bathely. 
Deutsch Simon. Bpest. 
Deutsch Tiv., Szombath. 
Déri Izitlor. Budapest. 

115 Dr. Dési Gézn. N.- Y árad. 
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Döri Istv~:ín, Nagyvthad. 
1 uká z Jakab, Budapest . 
Dr. Ee edi .1\Iól', T.·Méra. 
Ecz·HndtHisz izr. ir. egy. 

Galgócz. 
teoEdel tein ~Iiksa, Bpest. 

Ebriich Emil, Fiume. 
Ebriich Samu, Ó·Buda. 
Ehrmnnn Leon, Fiume. 
Eisenstiidter Ignácz, 

~.-Becskerek. 
125Dr. Eisler :Mátyás, Kolozs-

Y;ir. 

Eisler ~lór, Budapest. 
Ifj. Eisler ~Iór, Pápa. 
E isler Odön, N.-Szombat. 
Eisler Samu, Budapest. 

tso Eisler Sándor , Budapest. 
Éles • .\rmin, Arad. 
Elfer Dtívid, Bndnpest. 
Elfer Jukab, Heves. 
Dr. Engelsmann Izidor, 

Bn(lapest. 
t :l6 Eperjes Chevra-Kadisa. 

EJ,erjes izr. hitközség. 
Epstein Gynla, H.-M.·Vá

s~írhely. 

Ernst }fihály, Budapest. 
Dr. Ernyei ~Iór, Bpest. 

~~Facset izr. hitközség. 
Dr. Faragó Samu, B pest. 
Dr. },arkas Emil, Bpest. 
lt,arkaH Izidor, N.· V árad. 
Dr. Fayer Lá~zló, Bpest. 

1"11 Feigl L. H., Gyöngyös. 
F einer lVIór, H .-M.·Vásár-

hely. 
Dr. FejéT Fer., JJebreczen. 
Fejér l\1ái·ton, Budapest. 
Dl'. Fekete ,Józs., Buttyin. 

1110 D1·. Fekete L~íszló, Kecs· 
kemét. 

F eldmann .J aka b, Szamos
ujvár. 

Dr. Feldmann J., Czegléd. 
Feldmayer Ignácz, Kecs

kemét. 
F eld Salan1on, Budapest. 

1&:1 Dr. F elner Tivadar, Bpest. 
F ényes Dezs{), Budapest. 
Dr. F ényes ~tfór, Bpest. 
Dr. Fónyes Sal., Kass~t. 

Fischer Adolf, Eger. 
ttto Dr. Fischer Gyula, Győ1·. 

Fischer L .. Fimne. 
Dr. Fischer L., Kolozsv. 
Dr. Fischer :1\fanó, Veszpr. 
Dr. :B1ischer Mjh., Zombor. 

tea Fischer Pál, H.-~f.-Vásár-
hely. 

Fispán Mór, Kecskcmót. 
Fiume Cbevra-Kndisa. 
],iume izr. hitközség. 
Fl elseher Miksa, N. -V árad. 

110 Dr. }, leischl Lajos, B11est. 
Fleischl Hóhert, Bpest. 
Fleischmann Ede, Bpest. 
Flei~chmann Mih., Győr. 
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Dr. Flesch Árm., ~Iohács. 
u 6 Fl u ss J ózsef, Budapest. 

Dr. Fodor Ármin, Bpest . 
Fogarasi izr. hitközség. 
Fornheim Zsig1n., Ujpest. 
Forrai Gábor, Budapest. 

1so D.-F öldvár izr. hitközség. 
Dr. Frronke! Sándo;r, 

Budapest. 
Dr. Frank J Ó7.sef, Mnra

Hzombat. 
Frankfurter Alb., Piume. 
Frti,nkl Sánd., Kolozsvár. 

t 86 Fre j berge1· Sám., B pest. 
Dr. Freund J., Debreczen. 
Frey Gusztáv, Ujpest. 
Friecl Auolf, Sopron. 
F1·ied J ózsef, Budapest. 

. 1no FriedHinder Gyula, Deés. 
Friedmann Mór, Kassu.. 
Dr. Frisch Ármin, Bpest. 
Frisch Lipót, Tapolcza. 
Dr. Frischmann Gyula 

Budapest. 
1116 Fromm er Miksa, }!o bács. 

Bán1·óti Fuchs E., Bpest. 
Fuc~h s Hamu, Kecskemét. 
Fuchs Vilmos, Bndn.pcst. 
Fiirc·di Ign ácz, Budapest. 

too Dr . . Füredi Lipót, V1ignjh. 
Dr. Fürst Dáv .. Soroksllr. 
GtUócsi Hnmn, Dcés. 
Gamd Ign., L.-Szt.-~1iklós. 

Geigf'r Zsigmond, Bpcst. 

206 Dr. Gerber Béla, Bpest. 
Gerlóczi ~1. Adolf, :b'iume. 
Gerőfi Arnold, Budapest. 
Gerst1 Géza, Temesvár. 
Glanzmann Zs., Kolozsv. 

21o Glasz Adolf, Fehértempl. 
Dr. Glass !zor, icl., Bpest. 
Glaszner József, Bpest. 
Dr. Glück Fülöp, Páp~. 
GoiteinJónás, Kecskemét. 

21r;Gold Antal, Pápa. 
Budai Go1dherger BertR.

lan, Budapest. 
Goldberger Gus?.táv, 

Budapest. 
Dr. Goldberger Ign., Pécs. 
Goldberger .r. lL, ~ zegz. 

22uDr. Goldherz Haf., Buda. 
Goldheim Lipót, Bpest. 
Goldmann .Jónás, Fiume. 
Goldmann Vilmos, 

1\I. ·Sz ige t. 
Gold Sámue], Budapest. 

~25Dr. Goldzieher Vilmos, 
Budapest. 

Dr. Gombos Ign., Zombor. 
Dr. Gonela Ignácz, Bpest. 
GödöJlő izr. hi tközség. 
Grn u er )f. Cstíktornyu. 

~su Dr. Grn.ner Y .. llpest. 
Orciner Anwl<lJ Eger. 
Grciner Sámuel. VesZ}Jr. 
Greim~r Htimlor, Bpe~L 
Dr. (ir<)~z Gynln, Hpest. 
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23r~Dr. Grósz Lipót, Bpest. 
Groszmann Adolf, Hód-

mezővásá.1·hely. 

Dr. Gruber Árm., .Bpest. 
Grün Adolf, Gyón. 
Grünbaum Miksa, Bpest. 

24.o Grünwald Sá.m., Mohács. 
' Gut Arpá.d, Budapest. 

Dr. Guttmann Jakab, 
M.--Sziget. 

Guttmann Zsigm., Bpest. 
Egy. győri és győrszigeti 

izr. hitközség. 
2's Gyula izr. hitközség. 

Haas Miksa, M.-Sziget. 
Dr. Haasz Sim., Szucsány. 
Haberfeld Ign., Budapest. 
Haber Samu, Bpest. 

llM Hahn Ad., Sz.-Fehérvár. 
Dr. Haimann J., Moór. 
Dr. Halassy V.,Veszprém. 
Dr. Halász Frigyes, Bp est. 
Dr. Halász Ig n., Kolozsvál'. 

!lM Dr. Halmos Móricz, Bpest. 
Hancll er J ón ás, B pest. 
Dr. Handler Sim., Lugos. 
Hart1nann József, Fiume. 
Dr. Hartmn.nn S., B11est. 

26oHay Gyula, Bpest. 
Hay Ignácz, Bp est. 
Hay Károly, Abony. 
Hay ~16r, Abony. 
Hecht Emil, Buda1>esi. 

2ar.Dr. Hccht Ernő, B])Ost. 

Dr. H echt József, B pest. 
Özv. R ech t Katalin, 

Budapest . . 
Dr. Hegyesi B., M.-Sziget. 
Heinrich M., Csáktornya. 

21o He ll er ÁTmin, B pest. 
Heller Gábor, Bpest. 
HeUsinger Zsigm., Bpest, 
Hel'zfeld Mór, Vágujhely. 
Herzfeld N or b ert, B pest. 

276 Herzmann B ert., B pest. 
Dr. H erzmann Manó, l\1o-

hács. 
Dr. H erz lVIór, Bpest. 
Dr. HeTzog M., Kaposvár. 
Heumann József, Moór. 

2soHirschfeld A. E., Bpest. 
Hirschfeld Béla, Veszpr. 
HiTschfeld Izidor, Veszpr. 
Hü·sch Ignácz, Te1nesvá1·. 
Hirsch Lajos, N.-Becskel'. 

2a5Dr. Hirschler H., Bpest. 
Dr.' Hirschler L., Bpest. 
Hirsch Sándor, L .-Szent· 

Miklós. 
Hirsch Vilmos, Budapest. 
Dr. Hil·sch Vilm., Pápa. 

t9o Hoffmann Ármin, B pest. 
Hoffmann S., Keszthely. 
Dr. Hof1neister J., Halas. 
Holitsche1· Vilmos, Buda· 

pest. 
D:t:. Hollósi I., M.-Sziget. 

to11 Dr. Horn Kár., Esztergom. 



H.-M.-Vásárhely izr. hit-
község. 

Hunwald Lipót, Rolozsv. 
Dr. H üvös J ózsef, Bpest. 
Ipolyság izr. hitközség. 

suo Dr. Iricz Adolf, B pest. 
J asnigi Sándor, Bpest. 
J ászárakszállás izr. hi tk. 
J ellinek H enrik, B pest. 
Juhász ~1ór, Kassa. 

sos Dr. Junger L áz., ~I.-Sziget 
Dr. Juszth A., N.-Szombat: 
Junker Gusztáv, Csurgó. 
Dr. Kahan Samu ~1.-Szig. 

Kállmán Dávid, Bpest. 
stoDr. Kanitzer Sándor, 

H. -M:.-Vásárhely. 
Karánsebes iz1·. hitk. 
D1-. Kardos Albert, Debre

czen. 
Kardos Antal, Kecskemét. 
Kassa Chevra-Kadisa. 

s1o Kassa izr. hitközség. 
Dr. Kaufmann D., Bpest. 
Dr. Kaufmann J ., 1\fohács. 
D r. Kayseriing J\1., Bpest. 
Dr. Kecskeméti Lajos, 

Kecskemét. 
.s2o D1·. Kecskem éti Lipót, 

N.-Várad. 
Dr. Kecskeméti Sándor, 

Kecskemét. 
Dr. Kelemen Ad., Bpest. 
Kelemen Géz~"L, Budapest. 
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Keller Arn. Csik-Gyimes. 
825 Kellert Samu, :Xémet-Bog-

sán. 
Kemény D,h-id, Bpest. 
Dr. Kende .Á.c1ám, Pápu.. 
Keszner Izidor, i\L-Szigel. 
Keszthely izl'. hitközség. 

8so Kisbér izr. hitközség. 
Rlarmann Adolf, Deés. 
Klein .Armin, i\loór. 
Dr. Klein Al'llold, Yeszpr. 
Klein Dávid, M.-Sziget. 

S8sDr. Klein Gyula, Kecske-
mét. 

Klein Herman, Bpest. 
Klein Ignácz, Eger. 
Klein Jakab, Temesvár. 
Dr. Klein Józs., zabadka. 

a,oDr. Klein Mór. N.-Becske
rek. 

Dr. Kohlbach Bertalan 
Kaposvár. 

Kohn Ármin, Tcmcsnh'. 
Kohn Arnold, Bnchtpest. 
Kohn Fülöp, Győr. 

945 Kohn .T ózsef, B pest. 
Kohn Lajos, Bpcst. 
Kohn Samu, Szombnthel~·. 
Kohn ándor, Veszprém . 
Kohu S. N., AJ:ad. 

sM Kolhír Dávid, BudniJest. 
Komárom Chen·a-Kadi ll. 

KolU<írom izl'. hitközség. 
Dr. Ko ritsehoner L .. Pápn .. 



l(CJI'IIff·Jd Gyu lu, Hpc•Ht. 
".,,. 1\oHztc·ditr. )liJum, Hr,c·Ht. 

Klíluí uyu. izr. JJ i tküztJ(·g. 
J{ornyt•i l.zitlor, Hrtdupoat. 
J>r. J({~rc·jHÍ JózHüf, BpoMt. 
J(/)v,í d J~'li l6p, J{ esk omét. 

..,, J) 1'. J{ (; V f' H B 6 ht' v ú HZ r róm. 
KoH•fuli J•'C!ff"lW.Z, J•' lt.ZCH· 

A l JO li )'. 

J>1·. J(iívc•H .fC!ul,, V<"iY. pr. 
K r·nnte'l' A clolf, M oh{tet:~ . 
J<r·Mrt •r· .J(,z11o f, BttelaJWHt. 

"''• l\ ru uH· J· [;oo, Hu<la}WMt. 
) ( r·tt ii "Z AcloJ f', J3pc•Ht. 
J( fl~ll '~z IJnjoH, ){r~z tlH• Iy. 

J\ r· a ll'i.Z »-J i Jo~m. G y éJ t'. 

J>r. 1\runHz f:> thnuc•J, HpoHt. 
11u J\J'I(·"'Ic ·t· ~J ilo;v., HJwHt. 

l> l' . J( r·imshl\bCJ' A d., 
l ~111111 J INit. 

l>r. J{riPij )JIIlJC•r H. , 1\nlu. 
1\ ro u HtírUltPI , Hzcgztí t'<l. 
Kuu"tz ~{{))', R.zululclJ.;n,, 

a1r. 1\utu•wnldc•r M. t.01-. tv., 
l Jud u JH)H f.. 

l )r. l{ 1111 o H J gmtcz, H poH t. 
){, ·to;zll't' ll c•ur., lhHlu.pC~st.. 

J>r. l\11 Adolf, JJ. ·Hz. 
~\l ild /,tf, 

Dr. Ku x B<·t·naH. J'J. ·Hr.. 
M i klt'n~ . 

01111 Dr. Kn , Vilm., JJ.-Ujvatr. 
l Jr. Lud,í.n,yi <J y., Bpüst .. 
I~n11uu A n tali. Bnclu.pt•Ht. 

l.J~tt~ko K{LrCJJy, Hpcst. 
Lntzko Nát},:J.n, Bpcst. 

elfl, Lf~x StLmH, M.-Sziget. 
Láztlr .J (JzHcf', Huclapcst. 
L{~tZtLt Sornn, Koaztlwly. 
L~~ZI.L I'Uii A do If, J J post. 
La hovi cA .J. , H.-MágocH . 

auiJ JJr. J..Jc~ dc·1·cr JJ (:Ja, BpeRt. 
Lcc1eror J gn(wz, J h1dapest. 
Lec1oror J..Jtt.jo~;, Ahony. 
Dr. Lmloror H{tnd., Bpost. 
JJcdof'sr.ki J Jo,jor;, Hzom-

lm.tiJOJy. 
aofJ l>r. J..Jcib• or A clolf, B post. 

L ondvtLj H1hulor, Arad. 
Dr. JJcm Jroi IIonri k, Buda

peHL. 
J>r. JJonl<o Mu,nó, Be87.· 

t OI'C.ZObiÍinya. 

Leopold J<{Lroly, 8.zeg:6ún1. 
"ou Dr. l;cwpoltl Kornél, Szí'g-

ZI~nl. 

L C'opolcl L njos, Szcgzár<l. 
L évn izr. hitlcöz~;ég. 

l;óv~ü Adolf, 1~,iumc. 

J;rvai A nt1Ll, Kocsko'mét. 
"or,l..áoh<' J'llliHlll K. , Kassa. 

Vr. J.J inkHz Ármin , Bpost. 
J >r. J;oowy ];Íl><>t, Póes. 
r JÜWl'UHtcin Arn., Bpcst. 
l> r·. l JÜW Imnutuncl, Szo-

gocl. 
uu J> r. J J <'~ W .Y ~,or., N .-Ab1,d. 

l>•·· J Jüwy ,J n lw.b, Moháes. 
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Löwy J aka. h, V esz prém. 
L öwy }I. E ., Bpe!lt. 
Dr. Löwy }fór. Temesvár. 

,1:. Ludasy Sámuel, Bpest. 
Luká6s József, Budapest. 
Lusztig 1fór, Arad. 
Majslis Soma, )fohács. 
Makó Chevra-Kadisa. 

' 2o Makó izr. hi tk. 
Dr. Máinai Mihály, Bpest. 
Mandl Ede, Nyírbátor. 
Mandl Ignácz, H .-M.-Vá-

s:'trhely. ' 
Mandl János, }.1.-Sziget. 

,2r.Mandl József, Nyírbátor. 
Mancli Mór, Bpest. 
Mandl Pál, Keszthely. 
Dl'.11a-rczali H enr. , Bp est. 
Margalit Alfréd, Toldi-

Puszta. 
"soDr. ~Iárkus Dezső, Bpest. 

l 

Dr. }.layer Armin, L.-Sz.-
Miklós. 

~fayer és Be1·ger, ~1.-Szig. 
~IayHLudcr Lipót, Fiume. 
}.feer Mártou, Budnpest. 

.asGMollcr Ignácz, Győr. 
}.fellingcr Sándor, Bpest. 
~1csBinger J akttb, B pest. 
Dr. Messiuger L., Bpest. 
Dr. l\fezei l\Iór, B1)est. 

'-lo Dr. l\Iezcy For., B pest. 
Dr. l\Iihelfy Lajos., Nagy

V,\.ru,d. 

)Iili tzer Gyula, Eger. 
)filkó J aka b, Szeged. 
Dr. ::\Iohr ::\Iihály, Bpest. 

~~Ionor izr. hitközség. 
'Mo6r izr. hitközse' cr 

~· 

~loson izr. hitközség. 
l\fózes Bernát, Csáktor

nya. 
Dr. ~I unkácsi Bernát 

' Budapest. 
, 60 Dr. illurányi Ernő, Buda-

pest. 
1\f.-Szomhat izr. hitközs. 
:Müller Edéné, Szahadka. 
Dr. )lüller Ferencz, Szeg-

zárd. 
)lüller Lajos, Bpest. 

~5 Müller Lajos, H.-)I.-Y á- · 
sár hely. 

}!üller ~Iór, Budapest. 
.Müller Sámuel, H.-·u.-\á

sárhely. 
Dr. Nádai Gy., Simánd. 
N.-Becskerek Chen-a Ka

disa. 

430 N.-Becskerek izr.lútközs. 
N.-Kőrös izr. hitközség . 
N agy Lipót, Kecskemét. 
N.-Szalonta izr. hitközs. 
N áth{m Somtt, B pest. 

66GNay Jakab, Yeszprém. 
Nay Rezső, Budapest. 
Dr. Neményi .Ambrus, 

Budapest. 
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N eu bauer Vilmos, Temes
vár. 

N euerer Igri., Karánseb es. 
47oNeufeld Sándor, Bp est. 

Neuhauser Sándor, V águj-
hely. 

N eu József, Veszprém. 
Neumann Alb. Cs.-tornya. 
Dr. N eumann Antal, 

Budapest. 
4isNeumann Bernát, Bpest. 

Dr. Neumann Bernát, 
Sz.-Fehérvár. 

Dr. Neumann Ede, N.-Ka
nlZsa. 

Dr. Neumann Jákó, Kis
bér. 

Neumann József, H.-1\f.
Vásárhely. 

4 '10 N euroann Mózes, Z ára. 
Ifj. Dr. K eumann Sándor,· 

Budapest 
N eu mark Ign., Reszthely 
N euschlosz Ödön és }tiar

cell, Budapest. 
N ord ~Iór, Budapest. 

•<~:; Nyírbátor izr. hitközség. 
Nyíregyház izr. iskolasz. 
Nyiregyhá7. izr. hitk. 
Id. Oppenheim Adolf, 

Uj-Kécske. 
Dr. Oppenheimer Ármin, 

Versecz. 
-'9u Ország Dezső, }')1.-Sziget. 

Orsz. izr. rttbbiképző, Bp. 
Orsz. izr. tanítóképző int., 

Budapest. 
Orsz. izr. tanítóegyesület, 

Budapest. 
Oszmann Pál, Keszthely. 

,95 Ó-Buda Chevra-Kadisa. 
Ó-Buda i z1·. hitközség. 
Östreicher S., 1\I.-Sziget. 
Dr. Pajzs Gyula, Rácz-Al-

m~is. 

Dr. Pálfi Ignácz, Bpest. 
5oo D1·. Pálos Géza, B pest. 

Pancsova izr. hitközség. 
Pancsova talmud tora 

egyesület. 
Paskesz 1\Iór, Veszprém. 
Dr. Pataki Gy., Szolnok. 

50sPerényi Adolf, Temesvár. 
Perlberg József, Eger. 
Dr. Perls Ármin, Pécs. 
Dr. Ped Soma, Bpest. 
Pesti iz1·. hitk. fiárvaháza. 

sto Pető Vilmos, Keszthely. 
Pfeifer Ignácz, Bpest. 
Dr. Pick J en ő, B pest. 
Pillitz Dávid, V esz-prém. 
Dr. Pillitz Sámuel, Bala-

ton-Szt.-György. 
&t5PintérGyuln, Abony. 

Pirnitzer Lajos, Kalocsa. 
Pirnitzer J ózsef és fiai, 

Szegzárd. 
Dr. Politzer A1f1·éd, Bpest. 
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Politzer Áron, V eszp1·ém. 
620 Politzer Bernát, Budapest. 

Politzer Kornél, Bpest. 
Politzer l\Ehály, Abony. 
Pollák Bernát, Cs~íktor-

nyA.. 
Pollák Ignácz, Szegzárd. 

s2;; Pollák József, B pest. 
Pollák Raim, Bpest. 
Pollák L., Budapest. 
Dr. Pollák ~fiksa, Bpest. 
Dr. Pollák l\1iksa~ Sopron. 

53oDr. Pollák Rezső, Bpest. 
Pollák Sándor, H.-M:.-Vá

sárhely. 
Pollákné Frisch Adél, Ta

polcza. 
Pó or J aka b, B pest. 
Dr. Popper Alajos, Deb

reczen. 
5sóPopper J. D., ~lohács . 

Popper Károly, Budapest. 
Dr. Popper Mór, Bpest. 
Porges B., Bpest. 
Dr. Porgesz Samu, Besz

terczebánya. 
5-~o Preszler Fe.r., Eger. 

Dr. Propper Géza, Bpest. 
Dr. Radó Antal, Bpest. 
Dr. Radó Ignácz, Nagy-

Várad. 
Radó Vilmos, Bpest. 

N&Dr. Rakonitz Mór, Bpest. 
Rapoch Bánd., Veszprém. 

Reich Ignácz, Bpest. 
Reichmann Ármin, Deb

reczen. 
Dr. Reich ~Iiklós, Bpest. 

líöo Dr. Reichtmann ~Iór 
' Fi um e. 

Reismann niór, N.-Várad. 
Dr. Rei mannS., Kassa. 
Reisz Károly, Budapest. 
Reiter Károly, Szabadka. 

65!: Rékás izr. hitközség. 
Rémi J en ő, Budapest. 
D1·. Renner Adolf, Bpest. 
Dr. Réthy Ede, Veszprém. 
Dr. Réthy nlór, Budapest. 

560Richter Béla, N.-Abony. 
Rindaner Salam., Bpest. 
Rohoncz izr. hitközség. 
Rohl'lich S., Besztercze. 
Róna József, B pest. 

~5 Rosenberg _Adolf, V esz pr. 
Rosenberg Alfréd, Bpest. 
Rosenberg Antal, Temes

\ár. 
Dr. Rosenberg Gy., Bpest. 
Rosenberg Ignácz, Bpest. 

r,1o Rosenberg Lajos, Csák
tornya. 

Rosenberg Rudolf, Csák-
tornya. 

Dr. Rosenberg S., Arad. 
Dr. Rosenfeld Náthán, 

Sopron. 
Roscnfeld Simon, Bpest. 
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1576Hosenfeld Zsigm., Bpest. 
Dr. Rosenstein :Mór, 

N. -Kikinda. 
Roseuthai Márk, Mohács. 
Dr. Rosenthal l\1., Nagy

Várad. 
Roseuthai N án d. , Veszpr. 

680 Dr. Rosenzweig Vilmos, 
Budapest. 

Rosner J en ő, Ege1·. 
Dr. Roth Adolf, L.-Ujvár. 
Roth Á.ron, Siklós. 
Özv.Rothhauser Igmíczné, 

Veszprém. 
15SüDr. Rothbart J ., Bpest. 

Dr. Roth Jakab, B pest. 
Roth .J aka b, Szem lak. 
Rothmann J aka b, N agy-

Várad. 
Várhelyi Dr. Rósa Izsó 

z eged. 
1590 Ruh Henrik, B pest. 

Rubinstein H., Szegzúrd. , 
S alamon Arm., Szegzárcl. 
Salamon Nátán, Bpest. 
Dr. Sámuel Lázár, Bpest. 

r;or, s~lnclor József, A. -Dahas. 
s~indor Mór, Lippn. 
Dr. Sándorfi Miksn, V ~sz

prém. 
Dr. Schafl'e1· ~fór, Sza-

1Htdka. 
Dr. f:ichillcr Zs., Bpest. 

eoo Schill Salamon, Budapest. 

Schlesinge1· Armiu, N agy-
Szombat. 

Schlesinger Samu, Bp est. 
Dr. Schlichter Fr., Bpest. 
Schmidl Albert, Bpest. 

6o5 Schö n Albert, B pest. 
Schön Dávid, Budapest. 
Schön Leó, Bpest. 
Dr. Schreiber Ign., Kecs

kemét . 
Dr. Schreyer Jak., Bpest. 

a1oD1·. Schulhof R., Bpest. 
Schwartz Ad., Kolozsvár. , 
Schwartz Armin, Bpest. 
Schwartz T. Antal, Ege1·. 
D1·. Schwarz Albert, Csák-

tornya. 
st5 Schwarz D. Ede, B pest. 

D1-. Schwarz Gusztáv, 
Budapest. 

Schwa1·z I., Csáktornya. 
Schwarz J. H., Bpest. 
Schwarz J ak., Kecskemét. 

62o Schwarz Lajos, Bpest. 
Schwarz Márkns, Temesv. 
Dr. Schwarz Mór, T.-Szt.-

1\fárton. 
Schwarz Sámuel, Bpest. 
Schwarz Simon, Bpest. 

etr; Schweiger Ignácz, B pest. 
Se] igmann Zs., B pest. 
Seiner Lipót, Szegzárd. 
Seltmann Lajos, H.-M.-

Vt'tslirhely. 
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Sieglmann D., Kn.ssa. 
eso Sirnon J aka b, B pest. 

Dr. Singer Bern., rrapol
cza. 

Dr. Singer J akab, B pest. 
Dr. Singer J akab, Temes

vá.r-Gyárváros. 
Dr. Singer József, L. -Sz.

Miklós. 
es6 Singer Sándor , Budapest. 

Singer Sándor, H .-1\1. -Vá-
sárhely. 

Singer testvérek, Bpest. 
Síófok izr . hitközség. 
Dr. Sonnenfeld Bernát, 

V ág-Uj h ely. 
e'o Sopron izr. népisk. isko-

laszéke. 
Spatz testvérek, Bpest. 
Dr. Spira Sal., Losoncz. 
Spítzer D. H., Budapest. 
Spitzer Gyula, Budapest. 

e&& Spitzer l gnácz, H eves. 
Spitzer J aka b, B pest. 
Spitzer Lipót, Szemlak. 
Dr. Spitzer l\16r, Veszpr. 
Spitzer Vilmos, Heves. 

160 Stadler Izidor , Szotnbat
hely. 

Dr. Stadler Károly, 
B.-Szombathcly. 

Stnrk Ármin , L.-Szt. -1\Iik
lós. 

Dr. Steiger Lajos, D1)est. 

Steinherger Hermann, 
Kalocsa. 

6f)!) Steiner Albert, Sopron. 
Steiner Ármin, Budapest. 
Steiner Ignácz, Marczali. 
Dr. Steiner Jákó, Székes-

fehérvár. 

Dr. Steiner János, Lippa. 
s&o Steiner J ónás, Yeszprém. 

Steiner József, Budapest. 
Steiner L. J ózsef, H.-M:.

VásárhelY. 
ol 

Steiner :Manó, L.-Szt.-
lliklós. 

Dr. Steiner :Márk, Bielitz. 
665 Steiner ám u el, Yeszpr. 

Dr. Steiner Zsigm.! 
Budapest. 

Dr. Steinherz Jakab, 
Sz.-Fehén~ár. 

Stein ~Ianó, Budapest. 
Stein )Iiksa, X.-Szombat. 

s7o Sterk Adolf, Budapest. 
Sterk Lipót, Budapest. 
Stern Ábrahám. Bpest. 
Dr. Stern Géza. Bpest. 
Dr. Stern József. Bpest. 

o1s Stern llór, Budapest. 
Stern ámucl. :M.- ziget. 
Stern ámuel, Yeszprém. 
Stcrntbal Farka , Csobán-

bid. 
Strt'l.SSl'r ... {rmin. Bpe t. 

PO Str~uts~ ~fór, Bmlspest. 
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Strausz Adolf, Budapest. 
Sz~tbolcsi l\Iiksa, Bpest. 
Szabó Imre, Veszprém. 
Szabó József, Budapest. 

o!!ó 8zalkai Emil, Nyirbfí,tor. 
t)zalkai Sándor, ::\Iáté

Szalka. 
Szántó Berta!., Kolozsvár. 
D1·. Szántó Kálmán, Kecs

kemét. 
Dr. Szftntó Laj ., Kalocsa .. 

ooo Szatmá1·i Niór, Budapest. 
Szeged Chevra-Kadisa. 
Szeged izr. hitközség. 
Székely Ferencz, Bpest. 
D1·. Székely ~Iiksa, B pest. 

so& Székely Salamon, Arad. 
Sz.-Fehérvár izr. hitközs. 
Szél :Mihály, Kis-V árcla. 
Dr. Szemző Gy., Szarvas. 
Szemző Sánd., Kecskemét. 

7oo Szendrői ~1ór, Győr. 

Dr. Szenes Zsigm., Bpest. 
B.-Szent-Lőrincz Chevra

Kadisa. 
B. -Szt. -Lőr. izr. hitközs. 
B.-Szt.-Lőr. izr. nőegyl. 

7os Sz ép Lipót, V esz prém. 
Szerényi Ármin, Bpest. 
Dr. Szidon Adolf,Versecz. 
Szigetvár izr. hitközség. 
Dr. Sziklai Salam., Bpest. 

11o Szilasi }riór , Budapest. 
Dr. Szili Adolf, Budapest. 

Szirtes Ignácz, Bpest. 
Szolnok iz1-. hitközség. 
Szombathcly izr. tantest. 

716 Tauszig Emil, 1\-Iohács. 
Taussig Vilm., Szabadka. 
Tauszik Ant., l\Iohács. 
Tedesco Bernát, Bpest. 
TemesváJ.·-gyárváros izr. 

hitközség. 
120 Tencer Pál, Budapest. 

Dr. Tolnai Lipót, Bpest. 
Dr. Török Emil, Bpest. 
Trencséni izr . hitközség. 
Uj-Kécskei izr. hitközség. 

71!5 Ujpesti izr. hitközség. 
Erényi Ulimann Gy., 
_ Budapest. 
Dr. Ungar Bernát, Bpest. 
Ungar Henrik, Bpest. 
Dr. Ungar 8., Szegzárd. 

. 1so V águjhelyi izr. alreálisk. 
V águjhelyi izr. hitközség. 
Dr. Vajda Béla, N.-Abony. 
Dr. Vajda Károly, Bpest. 
Vajda Lajos, Budapest. 

735Dr. Vaisz Sándor, Bpest. 
Váradi Dávid, Czegléd. 
Váradi Mór, N agyvára d. 
Várnai Ármin, M.-Sziget. 
V eiszmann Ign., Heves. 

1-wDr. Venetianer Lajos, 
Uj pest. 

V ersecz izr. hitközség. 
Veszprém izr. hitközség. 
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Weisz Károly, H.-lL-Vá
sárhely. 

Dr . V esz p rémi Vilmos, 
SopTon. 

Dr. Vido1· Zsigm., Bpest. 

7,sDr. Viola Ödön, Szombat-
h cly. 

D1·. Visontai Soma, Bpcst. 
Vitéz Antal, Kecskemét. 
Vitéz L ászló, Kecskemét. 
W achsmann Alber t, 

N.-Vár ad. 
1oo Dr.Waldapfel J án., Bpest. 

V{ aidmann Lajos, Bpest. 
W allfisch Ármin , Arad. 
W echsler Adolf, N.-várad. "r ein be1·ger Zsiga, Eger. 

755 W ei ner Hugó, Bp est. 
\Veiner Károly, Bpest. 
Weiner Mór, Szqmbath. 
Özv.Weiss Ad.-né, Abony. 
Weiss Ármin, Kolozsvár. 

7 &0 W eiss Ármin és fiai, 
Budapest. 

Dr. W ei ss Béla, Kassa. 
Weiss J aka b, 1Yf. -Sziget. 
Weisz Adolf, Budapest. 
Weisz A. Manó, Veszpr. 

1e5 Weisz Elek, Veszprém. 
Weisz Ignácz, Besztercze. 
Dr. Weisz Ignácz, Eszter

gom. 
Weisz Jakab, Bpest. 
Weisz Jakab, Mohács. 

no Weisz J aka b, Veszprém. 
Dr. Weisz József,Kolozsv. 

.U UUT Évk6DJYe 1899. 

Weisz ~I árt on és fia 
' H.-~1.-Vásárhely. 

Weisz Mór, Kolozsvár. 
77&Dr. Weisz Lipót, Deés. 

W eisz Samu, Győr. 

Dr . W e isz Sim., Kalocsa. 
Weisz Tivad., ~.-Kanizsa. 
Weiszberger Antórua, 

Budapest. 
1so Dr. Weiszburg Gyula, 

Budapest. 
' Wertheírn Armin, Sz.-Fe-

.hérvár. 
Wertheim S., Uj-Hódos. 
Dr. Wiener ~Iárk, Kőszeg. 

Dr. Wilheim Arnold, 
H.-M.-Vásárhely. 

1ss Dr. W ellesz Gyula, Csurgó. 
Winterherg Adolf, Nagy-

Szombat. 
Winternitz Gy., Ujpest. 
Wittmann Fer., Bpest. 
Wodianer Arthur, Buda-

pest. 
1~M> Wolf Albert, Bpest. 

Wolf Henrik, Szegzárd. 
Wolf Zsigmond, Mohács. 
Wolfner Gyula, Budapest. 
Wolfner Jakab, Ujpest. 

t er; W oliner József, Budapest. 
Wolfner Lajos, Budapest. 
Wolfner Tivadar, Bpest. 

26 

----~--- ~~--------------------------------
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W ollák R., Csáktornya. 
W ollák Samu, B pest. 

soo Zilzer Salamon, Bpest. 
Dr. Zolner Béla, Bpest. 

Zombor CheVI·a-Kadisa. 
Zsarnócza izr. iskola. 
Zwack .Ákos, Bpest. 

so& Zwack Miksa, Bp est. 

Uj tagok BánÓf/zi József társulati titká1·nál (lakik: 
VII. Nefelejts-utcza 56), vagy Székely Ferenf/Z belv. takarék
pénztári igazgatónál, a tá1·sulat pénztárosánál (IV. K01·ona
herozeg-utcza 3.) jelentkezhetnek. A tagsági dijnk az utóbbihoz 
küldendők. 



IZRAELITA NAPTÁR 

AZ 1899. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA. 

Ja11uáY. 
1 5659. Tébéth 19. 
7 Szombat Sem6th 

12 Sebát újboldj a 
14 Sz. Váérá 
21 Sz. Bó 
28 Sz. Besallácb 

FcbJ'Uá?·. 
4 Sz. Jithi·ó 

10 Adár újboldja 
11 Sz. Mispátim. Seká.lim 
- Újbold 2. napja 
18 Sz. Te1·úmá. Zákbór 
23 Esztei' bőjtje 
24 Pú1·i1n 
25 Sz. Teczavve 

j)fá?·czius. 
4 Sz. Ki thisszá. Pára 

11 Sz. Vajjakhél-Pekúdé 
Hachódes 

12 Niszán újboldja 
18 Sz. Vájjikrá 
25 Sz.Czáv.Sabbáthhaggádól 

Pészacb előestéje 
26 Pészach 1. napja 
"l.7 Pészach 2. napja 

Áp'l'i lis. 
1 Sz. Pészach 7. napja 
2 Pészách 8. napja 

8 Sz. Semini 
10 Iijár újboldja 
11 Újhold 2. napja 
15 Sz. Tazría-Meczórá 
22 Sz. A char é-Kedósim 
28 Omer 33. napja 
29 Sz. Emór 

Nfáius. 
6 Sz. Behár-Becbukkóthái 

10 Sziván újboldja 
13 Sz. Bemidbár 
14 Sábúóth előestéje 
15 Sábúóth 1. napja 
16 Sábúóth 2. napja 
20 Sz Nászó 
27 Sz. Beháalóthekká 

Ju,nius. 
3 Sz. Seiáeh 
8 Tammúz újholdja 
9 Újhold 2. napja 

10 Sz. Kórach 
17 Sz. Cbukkatb 
24 Sz. Bálák 
25 Tammúz 17 · böjtje 

Julius. 
1 Sz. Pinechász 

8 Sz. Mattóth-Masszeé 
Áb újboldja 

15 Sz. Debál'im. Chazón 
26* 
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W Ab 9. h6jtjo 
22 Sz. Vf~otc.;h nnnáu 

Xúchawú 
2U Sz. J~keb 

A uyu.'(z/w~. 
5 Bz. Ho6 
fi Elúl ÍJjhol d j a 
7 Újhold ~. napja 

12 Sz. 86fetim 
l!) Sz. Ki théczé 
2S Sz. Ki thábó 
27 Szelich6th 1. napja 

S:,eJd f•miJf')'. 
2 Sz. N icczábim 
4 Hós-llassá.nu. előestéje 

5 Rós-Hassána 1. napja 
5660 'l'isri 1. 

lj Rós-Hassána 2. napja 
7 Godalja bőjtn. 
n Sz. Vájjélekh 

Sabbáth Súbá 
13 ,Jóm Kippúr előestéje 
14 Jóm Kippúr 
16 Sz. Háazínú 
l Sz u kk ó th előestéje 

19 Szukkótb 1. napja 
20 Szukkótb 2. napja 
23 Sz. Chól-Hammóé<l 

26 Se~ aczéreth 
27 Szimchath thóra 
30 Sz. BcréRith 

Okli)lJe,·. 
Marchasván újboldj a 
5 Újh old 2. napja 
7 Sz. Nóach 

14 Sz. Lekh-lekhá 
21 Sz. V ajj ér á. 
28 Sz. Ch{tjjé-Szára 

;.VomJ.miJer. 

3 Kiszlév újboldja 
4 Sz. T6ledóth 
ll Sz. Vajjéczé 
18 Sz. Vajjislach 
25 Sz. Vajjéseb 
27 Chanuklro 1. napja 

Deczembe1·. 
2 Sz. Mikkécz 

Tébéth új hol d j a 
3 Újhold 2. napja 
4 Cfwnukka 8. napja, 
9 Sz. V a;jjiggás 

11 Tébéth 10. bőjtje 

16 Sz. Vajjoéhi 
23 Sz. Sem6th 
30 Sz. Váé1·a 
31 Tóbéth 29. 
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